
Particuliere recherche 

Uitbreiding van de reikwijdte van de wet? 
 
Aanleiding 
In opdracht van het Ministerie van justitie verrichtten de Politieacademie en ES&E 
Interim onderzoek naar private onderzoeksdiensten die niet vergunningplichtig zijn onder 
de Wet op de particuliere beveiliging en recherchebureaus (WPBR). 
Bedrijfsrecherchediensten en aanpalende sectoren als expertisebureaus, 
handelsinformatie- en incassobedrijven en informatiemakelaars werden in kaart gebracht 
wat betreft hun aantal en de aard en omvang van hun werkzaamheden. De centrale 
probleemstelling van het onderzoek luidde als volgt: 

Wat is het (geschatte) aantal, de aard en omvang van (de activiteiten van) bedrijven, 
bedrijfsonderdelen en andere particuliere organisaties die zich met 
recherchewerkzaamheden bezighouden en die nu niet onder de WPBR of binnen het 
domein van justitiële opsporing vallen, alsmede van die recherchebureaus die 
uitsluitend onderzoeken verrichten naar onregelmatigheden met betrekking tot 
goederen en als zodanig niet onder het bereik van de WPBR vallen? In hoeverre 
kunnen zij onder de werking van de WPBR worden gebracht en welke consequenties 
zijn daarvan voor de bedrijven te verwachten? 

Wetstechnische kwesties vormden geen onderwerp van dit onderzoek. 
 

Onderzoeksmethoden 
Door middel van documentstudie, open bronnenonderzoek, een veertigtal 
interviews, een expertmeeting en het bezoeken van branchespecifieke 
bijeenkomsten werden gegevens verzameld waarmee de onderzoeksvragen konden 
worden beantwoord. Een complicerende factor hierbij was de reikwijdte van de 
definitie van ‘recherchewerkzaamheden’. De WPBR verstaat hieronder “het 
vergaren en analyseren van gegevens”. Dit is echter zo algemeen dat de 
onderzoekers een meer specifieke omschrijving voorstellen: “het vergaren en 
analyseren van gegevens betreffende één of meer bepaalde natuurlijke personen in 
het kader van feitenonderzoek in zaken met een privaatrechtelijke, 
bestuursrechtelijke of strafrechtelijke achtergrond”. Het onderzoek beperkte zich 
tot bedrijven, bedrijfsonderdelen en andere particuliere organisaties die op meer 
dan incidentele basis dergelijke recherchewerkzaamheden verrichten, waaronder 
ook afzonderlijke functionarissen worden gerekend die zich op meer dan incidentele 
basis met recherchewerkzaamheden bezig houden. Onder de WPBR geldt voorts dat 
het moet gaan om werkzaamheden voor derden, die worden verricht met een 
winstoogmerk. 

Het onderzoek bracht grote verschillen aan het licht in de manieren van werken in 
de diverse sectoren en in de mate waarin hierin door middel van specifieke 
wetgeving en zelfregulering enige ordening is aangebracht. 

 

Banken 
De bedrijfsrecherchefunctie is bij banken op uiteenlopende wijze georganiseerd en in 
toenemende mate geïntegreerd in de primaire bedrijfsprocessen. Een grote bank verricht 
jaarlijks honderden onderzoeken, vooral in de vorm van dossier- en bestandenonderzoek 
en overwegend gericht op de integriteit van het eigen personeel. Veel van het 
onderzoekswerk in de bankwereld komt voort uit wettelijke verplichtingen. 
Onderzoeksmethoden en dergelijke zijn strak gereglementeerd, het gebruik ervan staat 
onder toezicht. Het resultaat van grotere onderzoeken wordt gerapporteerd naar 
strategisch niveau. Banken hanteren een onderling fraude-waarschuwingssysteem. Er 
wordt met regelmaat externe onderzoekscapaciteit ingehuurd. Omdat volgens de ruime 
WPBR-definitie ongeveer de helft van het bankpersoneel onder die wet zou vallen, zou 
uitbreiding van de reikwijdte ervan tot de banksector een zware extra administratieve 



belasting van de organisaties opleveren met een verhoudingsgewijs geringe meerwaarde. 
Een meer beperkt van toepassing verklaren van de WPBR leidt waarschijnlijk wel tot een 
betere bescherming van de persoonlijke levenssfeer, doordat het toezicht op werkwijzen 
in de meest gevoelige (heimelijke) processen verder wordt aangescherpt. Bestaande 
controlemechanismen worden met enige aanpassing ‘WPBR-compatibel’. Wat de 
bankwereld betreft geldt de Nederlandse Vereniging van Banken als representatieve 
branche-organisatie. 
 

Verzekeraars 
Vrijwel alle circa 200 verzekeringsbedrijven hebben een recherchefunctie in huis, 
waarvan de omvang en organisatorische inbedding varieert. Een grote maatschappij gaf 
bijvoorbeeld aan jaarlijks circa 1.500 onderzoeken te verrichten, voornamelijk 
personeelsscreening en onderzoek naar acceptatie en claims van klanten. Specifieke 
overheidswetgeving brengt eveneens onderzoekswerk voort. Veel van het werk komt 
meer op dossie ronderzoek en bestandenvergelijking; de buitendienst doet ook interviews 
en observaties. Er wordt veel werk uitbesteed aan recherche- en expertisebureaus, 
waarbij de samenwerking intensief en vaak structureel is. Er wordt veelal gewerkt aan de 
hand van protocollen en gedragscodes en er is toezicht, alsmede een klachtenregeling.  

Een strikte interpretatie van de WPBR brengt zowat alle medewerkers van 
verzekeringsbedrijven onder deze wet. Dit zou een zware extra administratieve werklast 
opleveren tegenover een relatief geringe meerwaarde. Met een beperkte toepassing op 
uitsluitend de veiligheidsafdelingen zou de zorgvuldigheid wel gediend zijn. Het Verbond 
voor Verzekeraars is de representatieve branche-organisatie in de verzekeringswereld. 

 

Overige bedrijfsrecherche 
De bedrijfsrecherchediensten en –functies bij bedrijven en instellingen buiten de 
financiële sector zijn gevarieerd naar aard, omvang, organisatorische ophanging en 
werkzaamheden. Er zijn indicaties dat ieder bedrijf met een bedrijfsbeveiligingsdienst 
(circa 200) ook met enige regelmaat onderzoeksactiviteiten laat verrichten. De omvang 
van afdelingen bedrijfsrecherche varieert van één tot enige tientallen medewerkers. Het 
aantal verrichte onderzoeken loopt overeenkomstig uiteen van enkele tot 1.500 of meer 
per jaar. Bij sommige bedrijven gaat het daarbij vooral om onderzoeken naar eigen 
personeel, elders worden ook klanten of derden subject van onderzoek. Ongeveer alle 
onderzoeksmethoden en -middelen worden in deze sector gehanteerd. Een deel van het 
onderzoekswerk wordt uitbesteed. Bedrijven verklaren te werken volgens richtlijnen die 
weinig afwijken van de door de WPBR voorgeschreven regels. De consequenties van 
eventuele uitbreiding van de reikwijdte van de WPBR worden verschillend ingeschat. Als 
voordelen worden een betere bescherming en vooral een vergroting van rechtsgelijkheid 
genoemd. Voor acceptatie van de uitbreiding in het veld lijkt het gewenst om enige 
consensus te krijgen betreffende nut en noodzaak hiervan. Voorts is er behoefte aan 
ruimte voor zelfregulering. Uitbreiding van de reikwijdte van de wet zonder een meer 
effectief toezicht zal weerstand oproepen. De categorie bedrijfsrecherchediensten bij 
overige bedrijven kent geen geheel representatieve branche-organisatie. 
 

Infobrokers 
Information brokers opereren in een jonge en onoverzichtelijke branche zonder 
representatieve vertegenwoordiging, waar men zich niet kan voorstellen dat de WPBR 
ooit voor hen relevant zou kunnen worden. Er doen zich recherchewerkzaamheden voor 
volgens de gehanteerde definitie, doch deze vormen zeker niet de hoofdmoot van het 
werk. Er zijn signalen dat zich spelers op de markt van de information brokerage 
begeven die het met de professionele, ethische standaarden niet al te nauw nemen. 
Alvorens eventueel te besluiten tot het brengen van deze sector onder de reikwijdte van 
de WPBR is diepgaander onderzoek nodig dan nu mogelijk was, omdat de sector nog 
slechts ten dele belicht kon worden. De branche-organisatie Platform 
Informatiemanagement heeft nog een gering aantal leden binnen de sector. 



Handelsinformatiebureaus 
Handelsinformatiebureaus en incassobedrijven bewegen zich binnen grofweg dezelfde 
branche en kennen wat betreft doelstelling en werkwijze een aanzienlijke overlap. 
Bedrijven in deze sector verzamelen en verwerken op intensieve wijze en in grote 
aantallen persoonsgegevens. Hoewel het branche-imago betrekkelijk ongunstig is lijken 
de geïnterviewde bedrijven overwegend bonafide te werken. Wel is duidelijk dat in de 
branche informatie van dubieuze herkomst omgaat. Men ziet zekere voordelen in 
uitbreiding van de reikwijdte van de WPBR, met name in het tegengaan van wildgroei en 
valse concurrentie door bedrijven die illegitieme informatie leveren. Een deel van de 
branche, vooral de incassobedrijven maar ook de B2B-handelsinformatiebureaus, meent 
overigens nooit onder de WPBR te zullen vallen omdat men geen persoonsgegevens zegt 
te verwerken, anders dan verkregen uit open bronnen. Bepaalde onderdelen van de 
WPBR, zoals het mogen bewaren en gebruiken van tijdens opdrachten verzamelde 
gegevens, roepen bij betrokkenen vragen op. Voor uitvoerende bedrijven als 
informatiebureaus vormen dergelijke in de loop der jaren bijeengebrachte gegevens het 
bedrijfskapitaal, terwijl opdrachtgevers de gegevens vaak juist terug willen hebben. Er 
bestaan meerdere branche-organisaties. 
 

Expertisebureaus 
De expertisebranche bestaat uit personen of bedrijven (c.q. bedrijfsonderdelen) die zich 
richten op het vaststellen van de aard en omvang van een schadegeval, eventueel 
gevolgd door het vaststellen van de toedracht en aansprakelijkheid. Experts werken van 
oudsher voor verzekeraars, maar worden in toenemende mate ook door anderen 
ingeschakeld, bijvoorbeeld door organisaties die voor een schadegeval niet verzekerd zijn 
maar die toch inzicht willen hebben in allerlei aspecten van de schade. De 
expertisebranche is overzichtelijk, transparant en in toenemende mate goed 
georganiseerd. Een aantal partijen werkt serieus aan verdere professionalisering en 
zelfregulering, en de branche is ook voor externe representatie georganiseerd. Draagvlak 
voor uitbreiding van de reikwijdte van de WPBR ontbreekt in deze sector om twee 
redenen. Men ziet allereerst uitbreiding van de Wet naar de gehele sector als overbodig 
omdat wat de gewone expert doet, niet het karakter zouden hebben van 
recherchewerkzaamheden. Men ziet geen problemen die de WPBR zou kunnen oplossen, 
terwijl er wel een extra organisatorische belasting mee gepaard gaat. Men verwacht 
voorts dat invoering van de WPBR niets bijdraagt aan wat door zelfregulering reeds is 
bereikt. Voor de ‘smalle’ variant (dus regulering van uitsluitend ‘echte’ 
rechercheactiviteiten) is wel enig draagvlak te verwachten. Deze zal vooral consequenties 
hebben voor het toedrachtsonderzoek dat door verzekeraars zelf wordt uitgevoerd; de 
onafhankelijke bureaus achten zichzelf - in ieder geval overwegend – reeds 
vergunningplichtig en gedragen zich daar ook naar. Men pleit aldus voor een scherpere 
definiëring van het begrip recherchewerkzaamheden en dringt tevens aan op verdere 
professionalisering van het toezicht op de naleving van de WPBR. 
 

Werkzaamheden 
Onderzoeksvraag 1 richtte zich op het aantal relevante bureaus en diensten dat in 
Nederland actief is. Het gehele in dit onderzoek belichte veld bestrijkt zo’n 500 tot 1.000 
bedrijfsrecherchediensten en onderzoeksbureaus. Vraag 2 had betrekking op 
recherchebureaus die zich uitsluitend met onderzoek naar goederen bezig houden en die 
geen vergunning hebben; deze zijn niet meer aangetroffen. Vraag 3 ging over de aard en 
omvang van de activiteiten van de diverse organisaties. De activiteiten van de 
bedrijfsrecherchediensten en onderzoeksbureaus vallen strikt genomen allemaal onder de 
brede WPBR-definitie van recherchewerkzaamheden. Toch zijn de feitelijke 
werkzaamheden dermate uiteenlopend dat een nader onderscheid in drie hoofdgroepen is 
geboden, met de aanleiding of achtergrond van de onderzoeksactiviteiten als meest 
onderscheidende criterium.  



Achtereenvolgens gaat het daarbij om de volgende categorieën: 

1. Onderzoeken naar aanleiding van het vermoeden van onregelmatigheden met het 
oog op waarheidsvinding: ‘klassiek’ recherchewerk en toedrachtsonderzoek 
(oorzaak achterhalen); 

2. Onderzoeken ten behoeve van zorgvuldige bedrijfsvoering en het voldoen aan 
wettelijke verplichtingen (compliance), zoals door Customer Due Diligence en het 
waarborgen van integriteit; 

3. Intelligence-onderzoek naar personen, in de zin van het traceren van cruciale 
gegevens teneinde effectieve actie te kunnen ondernemen.  

Vraag 4 ging over de soorten en aantallen onderzoeken, de daarbij gehanteerde 
methoden en middelen, en de opdrachtgevers. Soorten en aantallen onderzoeken 
kwamen reeds aan de orde (en zijn uitgebreider beschreven in het rapport). De 
onderzoeksmethoden waarvan men zich bedient zijn te verdelen in de volgende 
categorieën: 

a. open bronnenonderzoek; 
b. onderzoek in eigen bedrijfssystemen; 
c. interviewen;  
d. het observeren, met inbegrip van monitoren van communicatie en zoekingen 

(kastjes, PC’s); 
e. forensisch-technisch onderzoek. 

De basis van onderzoeken ligt doorgaans in het ophelderen van onregelmatigheden die 
de vorm aannemen van in strafrechtelijke zin relevant gedrag, onrechtmatige daad of 
inbreuken op de rechten van anderen. Respondenten hebben moeite om tot een 
waterdichte definitie te komen, maar het lijkt bij ‘echt’ recherchewerk te gaan om 
waarheidsvinding bij vermoedens van onregelmatigheden die schade (kunnen) 
opleveren, waartoe onderzoekswerkzaamheden worden verricht die kunnen ingrijpen in 
de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen. 

Wat opdrachtgevers betreft zijn de bedrijfsrecherche-afdelingen voor het eigen bedrijf of 
concern werkzaam, de expertisebureaus voor een beperkte groep derden (verzekeraars 
en soms eigen risicodragers uit de private en publieke sector), en de information brokers 
en handelsinformatiebureaus voor een brede groep derden. Van samenwerking met 
politie of bijzondere opsporingsdiensten (vraag 5) is vooral sprake bij de ‘klassieke’ 
recherche-activiteiten. In het kader van ‘bedrijfsvoering en compliance’ doet zich in dit 
opzicht vooral informatieverstrekking voor. Gebleken is voorts (vraag 6) dat met name 
de organisaties die zich bezighouden met het ‘klassiek recherche-onderzoek’ met een 
zekere regelmaat, gebruik maken van particuliere recherchebureaus. 

De organisatie en positionering van de verschillende soorten diensten en bureaus (vraag 
7) variëren sterk. Bij banken wordt het ‘klassieke recherchewerk’ vaak vanuit een 
afdeling Onderzoek of Veiligheidszaken gedaan. Bij verzekeraars doet zich ongeveer 
hetzelfde beeld voor. Bij overige bedrijven wisselt het beeld sterk, afhankelijk van de 
aard en omvang van de specifieke werkzaamheden. Toedrachtsonderzoek is bij de 
onderzochte onafhankelijke bedrijven ondergebracht in een aparte werkeenheid. 
Onderzoeken in de sfeer van Customer Due Diligence, integriteitsonderzoek en dergelijke 
worden deels vanuit de veiligheidsafdeling verricht maar vormen ook onderdeel van het 
primaire bedrijfsproces. Bij intelligence-onderzoeken is er een palet van activiteiten, dat 
doorgaans de core business van het bedrijf vormt. 

Het personeel dat ‘klassiek rechercheonderzoek’ doet (vraag 8) alsmede hun 
leidinggevenden hebben doorgaans een politieachtergrond. Bij onderzoeken in categorie 
2 waar vanuit een speciale afdeling bedrijfsrecherche wordt gewerkt gaat het wederom 
om mensen met een opsporingsachtergrond. In de sector van de information brokers 
heeft men primair een achtergrond in informatie- of kennismanagement. 



Ter vergelijking is het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam beschreven (vraag 
9). Het BIA laat zich naar aard en doelstelling vergelijken met interne onderzoeks- of 
integriteitsafdelingen van grote bedrijven, al ligt het aantal onderzoeken 
verhoudingsgewijs lager. 

 

Toepassing WPBR 
De WPBR met bijbehorende regelingen is van oorsprong vooral toegesneden op het 
klassieke beveiligings- en recherchewerk, en kan dan ook betrekkelijk eenvoudig op 
organisaties die zich met dergelijk onderzoekswerk bezighouden van toepassing worden 
verklaard (vraag 10). Anders ligt dit bij onderzoeken ten behoeve van een zorgvuldige 
bedrijfsvoering c.q. compliance, en het intelligence-onderzoek. Zowel de aard van de 
hiermee gemoeide werkzaamheden, de setting waarbinnen deze plaatsvinden als de 
culturen van de organisaties die zich daarmee bezighouden verschillen sterk van de 
situatie waarop de WPBR zich in eerste instantie richt. Vraag 11 ten slotte richt zich op 
voorziene effecten van uitbreiding van de reikwijdte van de WPBR op 
bedrijfsrecherchediensten. Breeduit wordt door betrokkenen gewaarschuwd voor de 
effecten van de invoering van de WPBR wanneer die ook betrekking zou krijgen op 
compliance- en intelligence-onderzoeken. Dit zou volgens hen tot een “onaanvaardbaar 
grote belasting” van de betreffende organisaties leiden. Tegelijk blijven nut en noodzaak 
van de uitbreiding van de reikwijdte van de Wet vooralsnog onderbelicht, en dringt de 
vraag zich op of de invoering van de WPBR het meest geëigende middel is om individuen 
te beschermen tegen ongerechtvaardigde inbreuken op hun persoonlijke levenssfeer door 
heimelijke onderzoeksactiviteiten van derden. Een systeem van gecontroleerde 
zelfregulering kan daarom de voorkeur hebben. 
 

Conclusies 
Op basis van de onderzoeksgegevens wordt vastgesteld dat het draagvlak voor 
uitbre iding van de reikwijdte van de WPBR in de branches over het algemeen gering is. 
Indien bij uitbreiding een ruime interpretatie van de WPBR zou worden gehanteerd, 
vallen grote delen van de werkzaamheden van bijvoorbeeld banken en 
verzekeringsbedrijven hieronder. De consequenties hiervan in de vorm van extra 
administratieve belasting worden door betrokkenen zelf als zeer bezwaarlijk ingeschat. 

De inrichting van de werkzaamheden, maar ook de structuur van de diverse sectoren als 
bedrijfsrecherche, expertisebureaus, information brokers en handelsinformatiebureaus 
blijken onderling sterk te verschillen. Er valt een onderscheid te maken tussen ‘klassieke 
recherchewerkzaamheden’, onderzoeksactiviteiten in het kader van ‘bedrijfsvoering en 
compliance’, en ‘intelligence’. Alleen de eerste categorie sluit in karakter goed aan op de 
activiteiten waarop de WPBR van oudsher ziet. 

Er zijn goede gronden om de criteria ‘werkzaamheden verrichten voor derden’ en ‘werken 
met winstoogmerk’ als onderscheidende criteria te heroverwegen. De uiteindelijke 
werkzaamheden kunnen feitelijk identiek zijn, en daarmee ook hun maatschappelijke 
consequenties. 
 


