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Samenvatting 
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Tijd om alarm te slaan? 

 

Samenvatting 

De private veiligheidszorg kent zowel in Nederland als in andere landen een grote groei. 

Door middel van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (wet PBR) 

probeert de Nederlandse overheid de private veiligheidszorg te reguleren. In dit onderzoek 

wordt gekeken naar de rol van de overheid ten opzichte van twee soorten bedrijven binnen 

de private veiligheidszorg: particuliere alarmcentrales en toezichtcentrales. Door middel van 

literatuurstudie en diepte-interviews met respondenten werkzaam bij zowel publieke als 

private organisaties, zijn drie variabelen binnen deze branches onderzocht: regulering, 

publiekprivate samenwerking en toezicht en handhaving. Uit de resultaten blijkt dat de 

overheid op het gebied van regulering en toezicht en handhaving van toezichtcentrales 

tekortschiet. Het is onduidelijk in hoeverre toezichtcentrales onder de huidige wet- en 

regelgeving vallen en er lijkt vrijwel geen controle op toezichtcentrales te zijn. In 

tegenstelling tot de situatie van toezichtcentrales, lijkt de overheid in de branche van 

particuliere alarmcentrales haar rol als wetgever en handhaver naar tevredenheid te 

vervullen. Ten slotte behoeft de rol van de overheid als samenwerkingspartner enige  

verbetering; de publiekprivate samenwerking binnen de branche lijkt de laatste jaren 

verbeterd te zijn, maar is deze nog niet optimaal. Op basis van deze bevindingen zijn 

verschillende aanbevelingen opgesteld. Zo wordt aanbevolen om gebruik te maken van 

duidelijke en eenduidige terminologie, wordt de regulering van toezichtcentrales 

noodzakelijk geacht, moet de publiekprivate samenwerking op zowel lokaal als nationaal 

niveau verbeterd worden en is een evaluatie van de wet PBR aan te raden. 
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Time to raise the alarm? 

 

Abstract 

Public-private partnerships have experienced a large growth both in Holland as in other 

countries. The Dutch government tries to regulate the private security sector by using the 

‘Law on private security firms and detective agencies’ (Wet PBR). This research focuses on 

the role of the government towards two types of business in the private security sector: 

alarm control companies and surveillance companies.  By studying literature and collecting 

in-depth interviews with  respondents who work at both public and private organizations, 

three variables within these branches have been explored: regulation, public-private 

collaboration and monitoring and enforcement. The results show that the government falls 

short when it comes to regulation and monitoring and enforcement of the surveillance 

companies. It’s not clear to what extent the surveillance companies fall within the current 

laws and regulations and there seems to be almost no control on the surveillance 

companies. As opposed to the current situation of the surveillance companies, the 

government seems to handle her part as legislator and enforcer in the branch of the alarm 

control companies very well. Lastly, the role of the government as a collaborative partner 

could be improved; the public-private partnership within the branch itself appears to have 

been improved, but it is still not functioning at its best. Based on these findings, several 

recommendations have been made: drafting clear and unambiguous terms is necessary, 

surveillance companies should be regulated, public-private partnerships at both local and 

national level should be improved and the Law on private security firms and detective 

agencies should be evaluated. 
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Voorwoord 

 

Tijdens mijn afstudeerstage bij de branchevereniging VEBON kwam ik terecht in een nieuwe 

wereld. Hoewel ik in mijn bachelor Criminologie en mijn master Veiligheidsbeleid en 

Rechtshandhaving de nodige kennis over de veiligheidszorg had opgedaan, was de wereld 

van de technische beveiliging voor mij tamelijk onbekend. Plotseling had ik niet alleen te 

maken met het spanningsveld tussen commerciële partijen, overheidsorganen en hun 

tegengestelde belangen, maar ook met de complexiteit van marktwerking, technische 

problematiek en terminologie. Hoewel deze termen voor mij onbekend waren, zorgde dit bij 

mij juist voor een grote interesse en leergierigheid in het onderwerp. 

 

Met het voorliggende onderzoek heb ik geprobeerd een beeld te schetsen van de overheid, 

de particuliere alarmcentrales en de toezichtcentrales. De complexiteit van de branche, 

zowel op het gebied van wet- en regelgeving, publiekprivate samenwerking als in toezicht en 

handhaving, heeft mij tijdens mijn onderzoek verwonderd. In deze scriptie heb ik getracht 

deze complexiteit te verwoorden en de knelpunten en zwakke plekken binnen de branche te 

schetsen. Hopelijk zorgen deze inzichten, en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen, voor 

een verbetering van een branche die op mij over is gekomen als kundig, technisch 

hoogstaand en betrokken. 

 

Bij het opzetten en uitvoeren van mijn onderzoek heb ik begeleiding gehad van Prof. Dr. Mr. 

Erwin Muller vanuit de Universiteit van Leiden, en van de directeur van VEBON, de heer 

Erwin Schoemaker. Bij dezen wil ik beide heren bedanken voor hun kennis, ondersteuning en 

kritische vragen. Ook wil ik de rest van mijn VEBON-collega’s bedanken voor hun 

hulpvaardigheid, hun kennis en de gezelligheid die ik tijdens mijn stageperiode heb 

gekregen. Ten slotte wil ik bij deze alle respondenten bedanken die aan mijn onderzoek mee 

hebben gewerkt. Ik heb alle gesprekken als zeer interessant, leerzaam en buitengewoon 

waardevol voor mijn onderzoek ervaren. 

 

Rest mij u als lezer van dit onderzoek veel plezier en kennis toe te wensen.  

 

Rotterdam, april 2015, 

Annabel Keesmaat 
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7. Conclusie 

 

In dit onderzoek is gekeken naar de rol van de overheid ten opzichte van particuliere 

alarmcentrales en toezichtcentrales. Om te bepalen wat deze rol is, is er, op basis van de 

deelvragen van dit onderzoek, bij zowel particuliere alarmcentrales als toezichtcentrales 

onderzoek gedaan naar de regulering, de samenwerking en de mate van toezicht en 

handhaving in de praktijk. In de eerstvolgende paragraven zal er geconcludeerd worden hoe 

het met de praktijksituatie van regulering (7.1) samenwerking (7.2) en toezicht en 

handhaving (7.3) gesteld is. In paragraaf 7.4 volgt ten slotte de beantwoording van de 

hoofdvraag en wordt duidelijk wat de huidige rol van de overheid in deze sector is en in 

hoeverre deze rol verbeterd zou moeten worden. 

 

7.1 Regulering 

Particuliere alarmcentrales hebben op basis van de wet PBR een vergunningsplicht en zijn 

verplicht zich te laten certificeren op basis van het CCV-Certificatieschema Particuliere 

Alarmcentrales. Uit de resultaten blijkt dat, door de regulering van particuliere 

alarmcentrales, het publieke belang op meerdere punten wordt gediend. Door de 

waarborgen en eisen van de wet PBR lijkt er een kwaliteitsniveau te zijn ontstaan waar de 

particuliere alarmcentrales aan moeten voldoen. Dit is in het belang van de burger en 

(potentiële) klanten, aangezien zij over het algemeen weinig ‘know how’ hebben van de 

werkzaamheden van particuliere alarmcentrales. Bovendien zorgt de Wet PBR voor 

waarborgen betreffende privacy en vertrouwelijkheid, bijvoorbeeld door eisen te stellen aan 

het personeel en bewaartermijnen van beelden vast te leggen. Hoewel het lijkt alsof dit 

alleen het belang dient van ‘de klant’, is dit ook zeker een maatschappelijk belang. Voor de 

beveiliging van winkelcentra, parkeerterreinen en bedrijventerreinen – veelvoorkomende 

klanten van particuliere alarmcentrales - is er namelijk geen sprake meer van zuiver toezicht 

in het private domein. Voor de beveiliging van deze locaties is het dikwijls noodzakelijk om 

ook in de openbare ruimte toezicht te houden. Het is een publiek belang dat er integer 

omgegaan wordt met deze gegevens, die veiligheid bieden aan de één maar een inperking 

van vrijheid kunnen geven voor de ander (Bauman, 2011). 

 

Ter bescherming van de vertrouwelijke gegevens worden er daarnaast bouwkundige en 

technische eisen aan de panden van particuliere alarmcentrales gesteld. Ondanks dat het 

belangrijk is dat de gegevens beschermd worden, lijkt de manier waarop bescherming plaats 

moet vinden, enigszins achterhaald. Hoewel een particuliere alarmcentrale in bezit moet zijn 

van een sluis en kogelwerend glas, worden in de wet PBR geen eisen gesteld omwille van de 

bescherming tegen cybercriminaliteit. In een tijd van globalisering en snelle technologische 

vernieuwingen, lijkt bescherming tegen deze opkomende criminaliteitsvorm onontbeerlijk.  

 

Daarnaast is het belangrijk dat de overheid er op kan vertrouwen dat haar 

samenwerkingspartners, zoals particuliere alarmcentrales, integer zijn. Wanneer het 
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kwaliteitsniveau van de sector naar een hoger niveau getild kan worden door de wet- en 

regelgeving, heeft de overheid meer profijt van samenwerking met deze partijen en wordt 

daarmee ook het belang van de rest van de maatschappij gediend. Door de regulering heeft 

de overheid ten slotte meer mogelijkheden om criminaliteit uit de sector te weren. Minder 

criminaliteit of het tegengaan van criminaliteit is een voordeel voor de gehele maatschappij. 

De huidige wet- en regelgeving lijkt voor particuliere alarmcentrales het publieke belang op 

een juiste manier te dienen.  

 

In tegenstelling tot particuliere alarmcentrales, lijken toezichtcentrales niet door de overheid 

gereguleerd te zijn. In de praktijk opereren toezichtcentrales namelijk zonder een 

vergunning op basis van de wet PBR. Uit de resultaten blijkt dat het voor zowel private als 

publieke respondenten onduidelijk is waarom toezichtcentrales niet onder de wet PBR 

vallen. Twee onduidelijkheden komen uit de resultaten naar voren. Ten eerste is het 

onduidelijk of toezichtcentrales hun werkzaamheden uitvoeren op basis van 

alarmverwerking. Wanneer toezichtcentrales alarmen zouden verwerken, zouden zij 

namelijk binnen de definitie van artikel 3 sub B van de wet PBR vallen. Toezichtcentrales 

zouden dan aan dezelfde eisen moeten voldoen als particuliere alarmcentrales. De vraag of 

toezichtcentrales opereren op basis van een alarm is een vraag van technische aard, en deze 

kan op basis van dit onderzoek niet met stelligheid beantwoord worden. Enkele 

respondenten menen dat toezichtcentrales geen gebruik maken van alarmapparatuur, en zij 

dus geen alarmen verwerken. Andere respondenten zijn van mening dat het gebruik van 

camerabeelden gelijk staat aan alarmverwerking. Een andere groep respondenten meent 

dat verscheidene toezichtcentrales heimelijk met alarmapparatuur werken. Op basis van dit 

onderzoek kan geconcludeerd worden dat voor zowel publieke als private partijen 

verhelderd moet worden wat de termen ‘alarmapparatuur’ en ‘alarmverwerking’ inhouden, 

zodat bepaald kan worden of toezichtcentrales onder artikel 3B van de wet PBR vallen. 

Wanneer toezichtcentrales geen alarmen verwerken, zouden zij niet voldoen aan de 

omschrijving van artikel 3B van de wet PBR. Zij zouden dientengevolge niet gelijk staan aan 

particuliere alarmcentrales. Het is echter onduidelijk waarom toezichtcentrales in deze 

situatie niet als ‘overige beveiligingsorganisaties’, zoals beschreven in artikel 3 sub E, 

gedefinieerd zouden kunnen worden.  Waarom is een bedrijf dat videobeelden uitkijkt en bij 

onraad hulpdiensten inschakelt, geen ‘particuliere organisatie die 

beveiligingswerkzaamheden verricht’?  

 

Regulering van toezichtcentrales is om meerdere redenen gewenst. Ten eerste is door 

verschillende publieke organisaties aangegeven dat voor toezichtcentrales dezelfde 

beleidsmatige uitgangspunten zouden moeten gelden als voor particuliere alarmcentrales. 

Toezichtcentrales werken namelijk eveneens met privacygevoelige en vertrouwelijke 

gegevens, waarbij verplichte waarborgen ter bescherming van deze gegevens gewenst zijn. 

Toezichtcentrales zijn, evenals particuliere alarmcentrales, ondernemingen die vatbaar zijn 

voor criminaliteit. Zeker gezien de ontwikkeling van samenwerking tussen toezichtcentrales 
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en publieke organisaties zoals de politie, lijkt het zaak dat de overheid inzicht heeft in de 

integriteit en betrouwbaarheid van toezichtcentrales. Hoewel Nederland de derde plek op 

de ranglijst heeft van de kwaliteit van regulering van de particuliere  veiligheidszorg (Button, 

2007), lijkt het eerder genoemde scepticisme van Terpstra (2011) dus niet ongegrond.  

 

7.2 Samenwerking 

Uit de resultaten blijkt dat de meeste samenwerking in deze sector tussen publieke en 

private instanties plaatsvindt. Onderlinge samenwerking tussen private partijen lijkt vrijwel 

niet voor te komen. De publiekprivate samenwerking heeft verschillende 

verschijningsvormen. Zo werken enkele bedrijven voornamelijk samen met publieke 

instellingen op lokaal niveau, zoals de politie. Andere ondernemingen werken voornamelijk 

mee aan nationale initiatieven, zoals het landelijke project van de politie: Live View. Door dit 

project hebben zowel particuliere alarmcentrales als toezichtcentrales de mogelijkheid om 

via een live stream beelden door te zenden naar de publieke, gemeenschappelijke 

meldkamer. Daarnaast blijkt dat sommige organisaties uit eigen initiatief vrijwel geen 

samenwerking zoeken, aangezien de branchevereniging VEBON dit voor hen bewerkstelligd.  

Uit de resultaten blijkt dat de samenwerking tussen particuliere alarmcentrales en publieke 

organen verbeterd is, sinds de vervaardiging van het ‘convenant ten aanzien van de 

organisatie en opvolging van elektronische alarmen’. Door dit convenant hebben particuliere 

alarmcentrales de verplichting binnenkomende alarmen te verifiëren alvorens ze aan 

meldkamers door te geven.  Het blijkt dat zowel publieke als private partijen profijt hebben 

gehad van het convenant. Meldkamers van de politie, brandweer en ambulance zien een 

verlaging van het aantal nodeloze alarmen en hebben daardoor een lagere werkdruk. 

Particuliere alarmcentrales hebben door deze samenwerking beter contact met publieke 

organisaties en voelen zich als serieuze partij gerespecteerd. In het verleden leken zij niet als 

achtenswaardige samenwerkingspartner door publieke instellingen gezien te worden. 

 

De samenwerking lijkt dus verbeterd, maar is, zoals Hoogenboom en Muller (2002) stellen, 

nog niet van een structureel niveau. De samenwerking tussen publieke en private partijen 

lijkt moeilijk tot stand te komen en veel tijd te kosten. Zowel publieke organisaties als 

private ondernemingen zijn het er over eens dat publiekprivate samenwerking verbeterd 

moet worden door het contact tussen partijen te intensiveren en duidelijke afspraken te 

maken. Zo komt naar voren dat de samenwerking als een ketensamenwerking benaderd 

worden, waarin partijen opeenvolgend met elkaar samenwerken en hetzelfde doel 

nastreven. 

 

Met name deze verscheidenheid aan doelen vormen een hindernis in de huidige 

samenwerkingsinitiatieven (vergelijkbaar: Hoogenboom en Muller, 2002). Uit de resultaten 

blijkt dat de publieke en de private partijen vanuit een ander oogmerk handelen en derhalve 

andere doelen nastreven. Terwijl publieke partijen, zoals de politie, hun werkzaamheden 

uitvoeren ter wille van het algemeen belang, hebben commerciële partijen een duidelijk 
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winstoogmerk wat hun handelen stuurt. De tegengestelde belangen verhinderen en 

bemoeilijken een structurele vorm van publiekprivate samenwerking.  Wanneer 

publiekprivate samenwerking in de sector van particuliere alarmcentrales en 

toezichtcentrales op een structureel niveau kan komen, zullen eerst gemeenschappelijke 

doelstellingen van publieke en private partijen opgesteld moeten worden. 

 

7.3 Toezicht en handhaving 

In dit onderzoek is duidelijk geworden dat zowel particuliere alarmcentrales als 

toezichtcentrales een geringe vorm van toezicht en handhaving kennen. In het geval van 

particuliere alarmcentrales hebben zowel Dienst Justis, de politie en de commerciële partij 

Kiwa NCP de rol van toezichthouder en handhaver. Hoewel er meerdere organen zijn die 

particuliere alarmcentrales controleren, lijken de centrales de frequentie en de mate van 

controle onbetekenend te vinden. Zo heeft de politie op basis van artikel 11 van de wet PBR 

de bevoegdheid om onaangekondigd particuliere alarmcentrales te betreden en te 

controleren of de alarmcentrale aan alle eisen van de wet PBR voldoet, maar blijken 

onverwachte bezoeken in de praktijk echter vrijwel nooit voor te komen. De toezichthouder 

van het certificatieschema, Kiwa NCP, heeft daarnaast geen bevoegdheid om 

onaangekondigd een particuliere alarmcentrale te betreden. Uit de resultaten blijkt ten 

slotte dat meerdere respondenten vinden dat Kiwa NCP te weinig maatregelen oplegt 

wanneer tekortkomingen gedetecteerd worden en dat het bedrijf bovendien te weinig 

maatregelen tot haar beschikking heeft. Volgens de handhavingspiramide van Braithwaite 

(1992) is handhaving past effectief wanneer er zowel lichte als ingrijpende sancties ingezet 

kunnen worden. Van ingrijpende sancties, zoals de ‘incapacitation’ van een onderneming, is 

binnen deze branche geen sprake.  

 

Er moet echter wel afgewogen worden in hoeverre het noodzakelijk is om de mate van 

toezicht en handhaving op particuliere alarmcentrales te verhogen en aan te scherpen. 

Aangezien er vrijwel geen incidenten van particuliere alarmcentrales bekend zijn en deze 

ook niet in dit onderzoek naar voren komen, is het onbekend of centrales door het gebrek 

aan controle eerder geneigd zijn om te frauderen en het publieke belang aan te tasten. Het 

is daarnaast zaak om in deze kwestie niet achteloos op de meningen en beweringen van 

respondenten af te gaan. Iedere respondent heeft andere belangen en is, wellicht onbewust, 

geneigd om uit het eigen belang te verklaren. De mate van toezicht en handhaving moet het 

algemeen belang dienen en niet uit concurrentieoverwegingen bepaald worden. 

 

Aangezien toezichtcentrales in de praktijk niet onder de reikwijdte van de wet PBR lijken te 

vallen, vervult de politie geen toezichthoudende of handhavende rol. Wanneer 

toezichtcentrales zich laten certificeren op basis van de CCV-Beoordelingsrichtlijn 

Cameratoezicht Openbare Plaatsen, heeft alleen Kiwa NCP een controlefunctie. De 

mogelijkheden van toezicht en handhaving bij toezichtcentrales zijn, in tegenstelling tot 

particuliere alarmcentrales, gering. Uit de resultaten blijkt dat de rol van Kiwa NCP naar 
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tevredenheid wordt vervuld en kritiek hierop vrijwel ontbreekt. Er moet echter wel in 

ogenschouw gehouden worden dat er in Nederland een beperkt aantal toezichtcentrales zijn 

gecertificeerd en dat de respondenten mogelijkerwijs weinig vergelijkingsmateriaal hebben. 

  

Uit de resultaten blijkt dat meerdere respondenten de huidige mate van toezicht en 

handhaving niet voldoende vinden. Aangezien toezichtcentrales niet gereguleerd zijn – of 

lijken – heeft de overheid nauwelijks overzicht van de hoeveelheid toezichtcentrales en hun 

werkzaamheden. Van de oprijzende rol van de overheid in haar handhavingstaak, benoemd 

door van de Bunt, van Erp en van Wingerde (2007), lijkt in deze branche geen sprake te zijn. 

Toezichtcentrales kunnen, wanneer zij de keuze maken om zich niet te laten certificeren, 

hun taken uitvoeren zonder enkele vorm van toezicht en handhaving. Zoals eerder vermeld, 

wordt door de regulering van particuliere alarmcentrales verschillende publieke belangen 

gediend. Bij het ontbreken van enige vorm van controle op toezichtcentrales, lijken deze 

publieke belangen niet gediend te kunnen worden. 

 

7.4 De rol van de overheid 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidde als volgt: Wat is anno 2014 de rol van de overheid 

ten opzichte van de particuliere alarmcentrales, en in hoeverre zou deze rol verbeterd kunnen 

worden? Het is duidelijk geworden dat de overheid in de sector van particuliere 

alarmcentrales en toezichtcentrales meerdere rollen vervuld en dus ook meerdere petten op 

heeft.  

 

Met de regulering van particuliere alarmcentrales, door middel van de wet PBR en het 

bijbehorende certificatieschema, heeft zij ten eerste de taak van wet- en regelgever. Deze 

functie lijkt zij, gezien de belangen die met de regulering gediend worden, op een 

tevredenstellende manier te vervullen. Echter, omtrent toezichtcentrales lijkt de overheid 

haar rol als wetgever niet op zich te nemen. Hoewel het onduidelijk is gebleven of 

toezichtcentrales onder de wet PBR vallen, is er geen specifieke wetgeving voor 

toezichtcentrales voorhanden. De markt van toezichtcentrales is zodoende geen 

gereguleerde markt. Toezichtcentrales kennen geen enkele wettelijke verplichting, terwijl de 

overheid van mening is dat dezelfde beleidsmatige uitgangspunten zouden moeten gelden 

voor deze soort ondernemingen. De rol van wetgever lijkt in het geval van toezichtcentrales 

onvoldoende te zijn. 

 

Ten tweede is de overheid ten opzichte van particuliere alarmcentrales en toezichtcentrales 

een samenwerkingspartner. Hoewel er nog geen sprake is van een structurele vorm van 

publiekprivate samenwerking, zijn er wel enkele, recente initiatieven van samenwerking 

tussen publieke en private partners. Deze samenwerking komt zowel op lokaal als op 

nationaal niveau tot stand, maar wordt niet uitdrukkelijk bevorderd vanuit het ministerie 

van Veiligheid en Justitie. Hoewel de samenwerking op veel punten verbeterd zou kunnen 

worden, lijken zowel publieke als private partners tevreden te zijn met het huidige proces. 
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De samenwerking in deze branche staat nog in de kinderschoenen en zal geleidelijk aan tot 

stand moeten komen. Aangezien de overheid in samenwerkingsverband initiatief neemt en 

handreikingen doet naar private partijen, bijvoorbeeld met het project Live View, lijkt de rol 

van samenwerkingspartner in veiligheid geschikt te zijn. 

 

Ten derde heeft de overheid ten opzichte van particuliere alarmcentrales de rol van 

vergunningverlener, toezichthouder en handhaver. Dienst Justis is belast met de 

vergunningverlening op basis van de wet PBR en de politie heeft de taak om de gestelde 

eisen in de wet PBR te controleren. In de praktijk blijkt dat de mate van toezicht en 

handhaving door de politie gering is. Hoewel toezicht en handhaving niet uitgevoerd moet 

worden vanuit concurrentieoverwegingen, lijkt het, gezien de belangen die de regulering 

dient, wenselijk om zekerheid te hebben dat de particuliere alarmcentrales daadwerkelijk de 

waarborgen in acht nemen. Er lijken tot op heden nog geen incidenten in de particuliere 

alarmcentrale sector zich hebben voorgedaan, maar het is onduidelijk of dit enkel zo lijkt. 

Door het gesloten karakter van de markt en haar geringe omvang, is het mogelijk dat 

incidenten verborgen blijven. 

 

Ten opzichte van toezichtcentrales heeft de overheid geen rol van toezichthouder, 

handhaver of vergunningverlener. Doordat toezichtcentrales aan de werkingssfeer van de 

wet PBR lijken te ontkomen, is er geen wettelijke grond voor controle en handhaving. 

Aangezien toezichtcentrales de vrijwillige keuze hebben zich te laten certificeren – in dat 

geval hebben zij Kiwa NCP als handhaver en toezichthouder van dit certificatieschema – 

hebben toezichtcentrales de mogelijkheid om werkzaamheden uit te voeren zonder enkele 

vorm van toezicht of handhaving. Het lijkt, gezien de privacygevoeligheid van de 

werkzaamheden en de vertrouwelijkheid van gegevens, ongewenst dat toezichtcentrales 

hun werkzaamheden kunnen uitvoeren zonder enige vorm van sturing en controle. 

 

Hoewel de overheid meerdere petten op heeft die een tegenstrijdig karakter hebben, lijkt er 

van een strijd tussen deze rollen weinig sprake te zijn. Enkel voor de politie bestaat er een 

dubbel takenpakket wat moeilijk te rijmen is: zij heeft zowel de taak om toezicht te houden 

over particuliere alarmcentrales, maar wil ook graag met deze bedrijven samenwerken. Hier 

lijkt van een daadwerkelijk spanningsveld, zoals door Boek & Visser (2005) voorzien, in de 

praktijk echter geen sprake van te zijn.  
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8. Aanbevelingen 
 

Op basis van de, in hoofdstuk 7 reeds genoemde, conclusies van dit onderzoek, zullen in dit 

hoofdstuk enkele aanbevelingen gegeven worden. Deze aanbevelingen worden zowel voor 

publieke organen maar ook voor de commerciële branche gesteld. In totaal worden er vier 

aanbevelingen genoemd in vier paragrafen. In paragraaf 8.1 wordt aanbevolen om duidelijke 

en heldere definities te formuleren voor de termen alarmverwerking en alarmapparatuur. In 

de volgende paragraaf wordt aanbevolen om de overheid meer toezicht uit te laten voeren 

op toezichtcentrales (paragraaf 8.2). De derde aanbeveling wordt behandeld in paragraaf 

8.3; het verbeteren van de publiekprivate samenwerking. Ten slotte wordt in de laatste 

paragraaf gesteld dat de wet PBR op enkele onderdelen aan een evaluatie toe is (paragraaf 

8.4). 

 

8.1 Einde aan de terminologiediscussie 

Om te bepalen of toezichtcentrales wel of niet binnen de reikwijdte van de wet PBR vallen, 

moet ten eerste de terminologie van de wet PBR verduidelijkt worden. Zowel respondenten 

die beweren dat toezichtcentrales onder de wet PBR vallen, als respondenten die het 

tegendeel beweren, onderbouwen hun argumentatie met de termen ‘alarmverwerking’ en 

‘alarmapparatuur’. Dit zijn beide termen die in de wet PBR worden genoemd. In de 

interviews komt naar voren dat de definities die respondenten voor beide termen geven, 

niet overeen komen. Pas wanneer zowel de overheidsorganen, particuliere alarmcentrales 

en toezichtcentrales een eenduidige definitie van ‘alarmverwerking’ en ‘alarmapparatuur’ 

gebruiken kan een discussie gestart worden in hoeverre toezichtcentrales wel of niet onder 

de reikwijdte van de wet PBR vallen. 

 

Het opstellen van een duidelijke, eenduidige definitie zal plaats moeten vinden in 

samenwerkingsverband van vertegenwoordigers vanuit de branche, zoals de 

brancheverenigingen en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Op deze manier krijgt de 

term zowel bij de wetgever als bij de branche draagvlak, op een technisch en juridisch juiste 

manier. De definitie zal ten slotte binnen en buiten de branche gecommuniceerd moeten 

worden, zodat alle partijen de definitie kennen. 

 

8.2 Toezichtcentrales: een roep om regulering 

Ten tweede wordt aanbevolen om toezichtcentrales (beter) te reguleren. Uit dit onderzoek 

blijkt dat toezichtcentrales momenteel geen enkele verplichte vorm van toezicht of 

handhaving kennen en dat het onduidelijk is of huidige wet- en regelgeving op de 

toezichtcentrales van doen is. Dit kan gevaren opleveren omtrent de vertrouwelijkheid van 

gegevens en privacy van de klanten. Het is aan de overheid om te zorgen voor een gezond 

en veilig klimaat in de branche van beveiligingsondernemingen. 
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Voordat de overheid daadwerkelijk toezicht kan gaan houden op toezichtcentrales moet zij, 

in samenwerking met de branche, eerst een aantal stappen doorlopen. Ten eerste moet de 

hoeveelheid, de werkzaamheden en de locaties van toezichtcentrales in kaart gebracht 

worden. Momenteel zijn deze gegevens voor de overheid onduidelijk, terwijl deze informatie 

noodzakelijk is voor toezicht en controle. Ten tweede zal aan de hand van de 

terminologiediscussie (zie aanbeveling 8.1) bepaald moeten worden in hoeverre 

toezichtcentrales onder de reikwijdte van de wet PBR vallen. Kunnen toezichtcentrales 

onder dezelfde wetgeving als de particuliere alarmcentrales geplaatst worden (artikel 3C wet 

PBR) of moeten zij gezien worden als ‘overige beveiligingsorganisaties’ (artikel 3E wet PBR)? 

Het is in deze stap mogelijkerwijs noodzakelijk voor de wetgever om aanvullende wet- en 

regelgeving voor toezichtcentrales op te stellen. Zoals eerder vermeld, wordt aanbevolen om 

dit in samenwerking met de branche te doen. Technische aspecten kunnen door de branche 

zelf nader uitgewerkt worden aangezien zij, voornamelijk op technisch gebied de meeste 

kennis bezitten. 

  

Ten slotte zal de overheid op basis van de (vernieuwde) wetgeving de eisen kunnen gaan 

handhaven bij toezichtcentrales. Toezichtcentrales hebben in deze laatste stap de wettelijke 

verplichting om zich aan de eisen van de wet te houden en zich te laten controleren. Op 

deze manier zullen misstappen binnen de toezichtcentralebranche waargenomen worden en 

wordt de privacy en vertrouwelijkheid binnen de branche beter gewaarborgd.  

 

8.3 Verbeteren PPS: veiligheid is de core business 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de publiekprivate samenwerking de laatste jaren verbeterd 

is ten opzichte van de periode daarvoor. De samenwerking is echter nog niet op een 

optimaal niveau. De derde aanbeveling is daarom een verbetering van de samenwerking 

tussen de verschillende overheidsorganen, de particuliere alarmcentrales en de 

toezichtcentrales. 

 

Hoewel de publieke en private partners hun werkzaamheden met een andere focus 

uitvoeren(publiek belang vs. winstoogmerk), is het voor een betere samenwerking zaak om 

de gemeenschappelijke belangen en doelstellingen bloot te leggen en te formuleren. Zowel 

de publieke en private organisaties willen veiligheid creëren voor haar burgers en haar 

klanten. Om dit te bewerkstelligen hebben ze beide profijt bij een snelle alarmverwerking, zo 

weinig mogelijk nodeloze alarmen en het weren van criminaliteit uit de branche.  Wanneer 

de organisaties veiligheid als de ‘core business’ van beide partijen erkennen en vanuit dit 

inzicht gemeenschappelijke doelstellingen en belangen formuleren, zal de samenwerking 

makkelijker tot stand komen. 

 

Het formuleren van gemeenschappelijke doelstellingen kan plaatsvinden op verschillende 

niveaus binnen de branche; zowel lokaal, regionaal als nationaal. Op lokaal en regionaal 

niveau kan gedacht worden aan samenwerking tussen de particuliere alarmcentrales, 
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toezichtcentrales en lokale politie eenheden. De samenwerking kan alleen tot stand komen 

wanneer beide partijen regelmatig met elkaar in gesprek gaan en op deze manier 

achterhalen welke informatie voor andere partijen bruikbaar is. Zo zouden de private 

partijen bijvoorbeeld meer inlichtingen over de hoeveelheid en locaties van camera’s aan 

rechercheteams van politie eenheden kunnen verschaffen, ter bevordering van de  

opsporing en vervolgingsactiviteiten van de politie. Daartegenover zouden publieke 

organisaties, zoals regionale meldkamers, kunnen zorgen voor een betere terugkoppeling 

van de binnengekomen alarmmeldingen. Voor zowel particuliere alarmcentrales en 

toezichtcentrales is deze informatie nuttig in het tegengaan van nodeloze alarmen. 

 

Op nationaal niveau is het voornamelijk de taak van de brancheverenigingen, het ministerie 

van Veiligheid en Justitie en de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie om de dialoog te 

starten en deze gaande te houden. De partijen kunnen de samenwerkingsverbanden op 

lagere niveaus monitoren en deze ‘best practices’ binnen de branche verspreiden. Met 

behulp van deze samenwerkingsvorm zullen knelpunten op lagere niveaus sneller duidelijk 

worden en sneller aangepakt worden. 

 

8.4 Evaluatie wet PBR 

Uit de conclusies van dit onderzoek blijkt dat enkele aspecten van de wet PBR als 

achterhaald geclassificeerd kunnen worden. Hoewel de particuliere alarmcentralebranche 

een branche is waarin technische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en dit voor de 

wetgever nauwelijks bij te houden is, is het wel van belang dat de wet in het huidige 

tijdsbeeld past. Er wordt daarom als vierde aanbeveling gesteld dat de wet PBR ten aanzien 

van de particuliere alarmcentralebranche, geëvalueerd moet worden. 

 

Voor de evaluatie van de wet PBR is het aan te bevelen om met name naar de doelstellingen 

van de wet te kijken en te onderzoeken in hoeverre deze doelstellingen behaald worden. Zo 

worden in de wet PBR bouwkundige en technische eisen aan particuliere alarmcentrales 

gesteld, met als doel de gegevens binnen de alarmcentrale te beschermen tegen 

bedreigingen van buitenaf. Het is noodzakelijk om te onderzoeken in hoeverre deze relatief 

zware eisen anno 2014 nog nodig zijn om gegevens binnen een particuliere alarmcentrale te 

beschermen. In het huidige tijdsbeeld, waarin internet en computers praktisch tot de 

primaire levensbehoeften horen, lijken namelijk nieuwe, grotere gevaren voor de 

particuliere alarmcentrales opgedoemd te zijn, zoals cybercriminaliteit. Tegen de gevaren 

van gedigitaliseerde criminaliteit kent een particuliere alarmcentrale echter, wettelijk gezien, 

geen verplichting zich te beschermen.  

 
Het is aan de wetgever om te bepalen in hoeverre zij door middel van de wet PBR de 

particuliere alarmcentrales wil verplichten om zich te beveiligen tegen de dreigingen. 

Aangezien de wet PBR in werking getreden is in 1997, lijkt het nuttig om te onderzoeken 

welke maatschappelijke belangen momenteel aangemerkt worden als publieke belangen. De 
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overheid zal na (her-)formulering van deze belangen haar verantwoordelijkheid moeten 

nemen om deze belangen te waarborgen en een besluit moeten nemen  welke partij de 

operationele verantwoordelijkheid voor deze belangen draagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIJD OM ALARM TE SLAAN? 

68 
 

9. Nabeschouwing 

 

De combinatie van de nieuwe ‘culture of control’ (Garland, 2001), de opkomst van de 

commerciële veiligheidszorg en de constante druk vanuit de overheid op de zelfredzaamheid 

van burgers en bedrijven (Terpstra, 2011), heeft geleid tot een nieuwe stap in het 

veiligheidsdomein. Burgers en bedrijven zullen, meer dan in het verleden, de druk voelen op 

hun eigen responsabiliteit. Beide partijen moeten zelf kunnen voorzien in een bepaalde 

mate van bescherming om de veiligheid van privédomeinen te kunnen garanderen. 

 

Het is echter niet zo dat de overheid, als gevolg van deze ontwikkelingen, haar handen van 

het veiligheidsdomein af trekt. Hoewel in de veiligheidssector een steeds grotere 

verstrengeling merkbaar is tussen publieke en private partijen (de Waard & van Steden, 

2012) heeft de overheid nog steeds de zwaardmacht, het geweldsmonopolie, in handen. 

Daarnaast is, juist door de veranderingen in het veiligheidsdomein, de rol van de overheid 

als wet- en regelgever, toezichthouder en handhaver van particuliere beveiligingsbedrijven 

belangrijker geworden. Wanneer de overheid zelf niet meer in staat is om veiligheid te 

garanderen en haar burgers en bedrijven aanspoort zelf maatregelen te nemen, moeten 

deze maatregelen betrouwbaar, integer en vrij van criminaliteit zijn. Door regulering en 

controle kan de overheid dit bewerkstelligen. 

 

Uit dit onderzoek blijkt dat de overheid in het geval van toezichtcentrales een steekje laat 

vallen. Hoewel burgers en bedrijven gebruik maken van de diensten van deze bedrijven om 

hun eigen veiligheid te kunnen waarborgen, wordt de deskundigheid, integriteit en 

betrouwbaarheid van deze bedrijven voor hen niet gewaarborgd. Hoewel enkele 

toezichtcentrales zich vrijwillig laten certificeren en zorgen voor een hoger kwaliteitsniveau, 

is het overgrote deel van het totale aantal toezichtcentrales aan geen enkele regelgeving of 

controle onderhevig. Hoewel de overheid niet meer het monopolie op veiligheid heeft, heeft 

zij wel de taak om te zorgen voor ´veilige´ veiligheidspartners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Document scripie keesmaat.pdf
	Scriptie Tijd om alarm te slaan - samenvatting feb 2016.pdf



