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Managementsamenvatting 
 
Aanleiding 
In opdracht van het Ministerie van justitie verrichtten de Politieacademie en ES&E Inte-
rim onderzoek naar private onderzoeksdiensten die niet vergunningplichtig zijn onder de 
Wet op de particuliere beveiliging en recherchebureaus (WPBR). Bedrijfsrecherchedien-
sten en aanpalende sectoren als expertisebureaus, handelsinformatie- en incassobedrij-
ven 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 recherchewerk-
zaamheden bezighouden en die nu niet onder de WPBR of binnen het domein van jus-
titiële 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 ver-
wachten? 

Wetstechnische kwesties vormden geen onderwerp van dit onderzoek. 
 

Onderzoeksmethoden 
Door middel van documentstudie, open bronnenonderzoek, een veertigtal inter-
views, een expertmeeting en het bezoeken van branchespecifieke bijeenkomsten 
werden gegevens verzameld waarmee de onderzoeksvragen konden worden be-
antwoord. Een complicerende factor hierbij was de reikwijdte van de definitie van 
‘recherchewerkzaamheden’. De WPBR verstaat hieronder “het vergaren en analyse-
ren van gegevens”. Dit is echter zo algemeen dat de onderzoekers een meer speci-
fieke omschrijving voorstellen: “het vergaren en analyseren van gegevens betref-
fende één of meer bepaalde natuurlijke personen in het kader van feitenonderzoek 
in zaken met een privaatrechtelijke, bestuursrechtelijke of strafrechtelijke achter-
grond”. Het onderzoek beperkte zich tot bedrijven, bedrijfsonderdelen en andere 
particuliere organisaties die op meer dan incidentele basis dergelijke recherche-
werkzaamheden 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 wetge-
ving 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 onder-
zoekswerk in de bankwereld komt voort uit wettelijke verplichtingen. Onderzoeksmetho-
den 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 toe-
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passing 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, waar-
van de omvang en organisatorische inbedding varieert. Een grote maatschappij gaf bij-
voorbeeld aan jaarlijks circa 1.500 onderzoeken te verrichten, voornamelijk personeels-
screening en onderzoek naar acceptatie en claims van klanten. Specifieke overheidswet-
geving brengt eveneens onderzoekswerk voort. Veel van het werk komt meer op dossie r-
onderzoek en bestandenvergelijking; de buitendienst doet ook interviews en observaties. 
Er wordt veel werk uitbesteed aan recherche- en expertisebureaus, waarbij de same n-
werking intensief en vaak structureel is. Er wordt veelal gewerkt aan de hand van proto-
collen en gedragscodes en er is toezicht, alsmede een klachtenregeling.  

Een strikte interpretatie van de WPBR brengt zowat alle medewerkers van verzekerings-
bedrijven 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 Verze-
keraars is de representatieve branche-organisatie in de verzekeringswereld. 

 

Overige bedrijfsrecherche 
De bedrijfsrecherchediensten en –functies bij bedrijven en instellingen buiten de financië-
le sector zijn gevarieerd naar aard, omvang, organisatorische ophanging en werkzaam-
heden. Er zijn indicaties dat ieder bedrijf met een bedrijfsbeveiligingsdienst (circa 200) 
ook met enige regelmaat onderzoeksactiviteiten laat verrichten. De omvang van afdelin-
gen bedrijfsrecherche varieert van één tot enige tientallen medewerkers. Het aantal ver-
richte 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 onderzoeks-
methoden en -middelen worden in deze sector gehanteerd. Een deel van het onder-
zoekswerk 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 zelf-
regulering. 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 represen-
tatieve 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 diepgaan-
der onderzoek nodig dan nu mogelijk was, omdat de sector nog slechts ten dele belicht 
kon worden. De branche-organisatie Platform Informatiemanagement heeft nog een ge-
ring aantal leden binnen de sector. 
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Handelsinformatiebureaus 
Handelsinformatiebureaus en incassobedrijven bewegen zich binnen grofweg dezelfde 
branche en kennen wat betreft doelstelling en werkwijze een aanzienlijke overlap. Bedrij-
ven in deze sector verzamelen en verwerken op intensieve wijze en in grote aantallen 
persoonsgegevens. Hoewel het branche-imago betrekkelijk ongunstig is lijken de geïn-
terviewde 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 concur-
rentie 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 derge-
lijke in de loop der jaren bijeengebrachte gegevens het bedrijfskapitaal, terwijl opdracht-
gevers 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 ge-
volgd door het vaststellen van de toedracht en aansprakelijkheid. Experts werken van 
oudsher voor verzekeraars, maar worden in toenemende mate ook door anderen inge-
schakeld, bijvoorbeeld door organisaties die voor een schadegeval niet verzekerd zijn 
maar die toch inzicht willen hebben in allerlei aspecten van de schade. De expertisebran-
che 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 reik-
wijdte van de WPBR ontbreekt in deze sector om twee redenen. Men ziet allereerst uit-
breiding 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 bij-
draagt aan wat door zelfregulering reeds is bereikt. Voor de ‘smalle’ variant (dus regule-
ring van uitsluitend ‘echte’ rechercheactiviteiten) is wel enig draagvlak te verwachten. 
Deze zal vooral consequenties hebben voor het toedrachtsonderzoek dat door verzeke-
raars 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 Neder-
land actief is. Het gehele in dit onderzoek belichte veld bestrijkt zo’n 500 tot 1.000 be-
drijfsrecherchediensten en onderzoeksbureaus. Vraag 2 had betrekking op recherchebu-
reaus die zich uitsluitend met onderzoek naar goederen bezig houden en die geen ver-
gunning 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 bedrijfsrecherche-
diensten 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 aanle i-
ding of achtergrond van de onderzoeksactiviteiten als meest onderscheidende criterium.  
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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 (oor-
zaak 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 ge-
gevens teneinde effectieve actie te kunnen ondernemen.  

Vraag 4 ging over de soorten en aantallen onderzoeken, de daarbij gehanteerde metho-
den en middelen, en de opdrachtgevers. Soorten en aantallen onderzoeken kwamen 
reeds aan de orde (en zijn uitgebreider beschreven in het rapport). De onderzoeksme-
thoden 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 water-
dichte definitie te komen, maar het lijkt bij ‘echt’ recherchewerk te gaan om waarheids-
vinding bij vermoedens van onregelmatigheden die schade (kunnen) opleveren, waartoe 
onderzoekswerkzaamheden worden verricht die kunnen ingrijpen in de persoonlijke le-
venssfeer 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 poli-
tie of bijzondere opsporingsdiensten (vraag 5) is vooral sprake bij de ‘klassieke’ recher-
che-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 orga-
nisaties 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 afde-
ling Onderzoek of Veiligheidszaken gedaan. Bij verzekeraars doet zich ongeveer hetzelfde 
beeld voor. Bij overige bedrijven wisselt het beeld sterk, afhankelijk van de aard en om-
vang van de specifieke werkzaamheden. Toedrachtsonderzoek is bij de onderzochte on-
afhankelijke bedrijven ondergebracht in een aparte werkeenheid. Onderzoeken in de 
sfeer van Customer Due Diligence, integriteitsonderzoek en dergelijke worden deels van-
uit de veiligheidsafdeling verricht maar vormen ook onderdeel van het primaire bedrijfs-
proces. 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 leidingge-
venden hebben doorgaans een politieachtergrond. Bij onderzoeken in categorie 2 waar 
vanuit een speciale afdeling bedrijfsrecherche wordt gewerkt gaat het wederom om men-
sen met een opsporingsachtergrond. In de sector van de information brokers heeft men 
primair een achtergrond in informatie- of kennismanagement. 



 9 

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 verhoudingsge-
wijs lager. 

 

Toepassing WPBR 
De WPBR met bijbehorende regelingen is van oorsprong vooral toegesneden op het klas-
sieke beveiligings- en recherchewerk, en kan dan ook betrekkelijk eenvoudig op organi-
saties die zich met dergelijk onderzoekswerk bezighouden van toepassing worden ver-
klaard (vraag 10). Anders ligt dit bij onderzoeken ten behoeve van een zorgvuldige be-
drijfsvoering c.q. compliance, en het intelligence-onderzoek. Zowel de aard van de hie r-
mee gemoeide werkzaamheden, de setting waarbinnen deze plaatsvinden als de culturen 
van de organisaties die zich daarmee bezighouden verschillen sterk van de situatie waar-
op de WPBR zich in eerste instantie richt. Vraag 11 ten slotte richt zich op voorziene ef-
fecten 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 be-
treffende 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 onge-
rechtvaardigde inbreuken op hun persoonlijke levenssfeer door heimelijke onderzoeksac-
tiviteiten 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 i-
ding 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 hieron-
der. 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 werk-
zaamheden kunnen feitelijk identiek zijn, en daarmee ook hun maatschappelijke conse-
quenties. 
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1. Inleiding  
 

1.1  Aanleiding 
De bedrijfstak particuliere recherche is veelvormig en groeit gestaag. Om verschillende 
redenen, waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, achtte de wetgever 
het wenselijk dat de particuliere recherchebureaus onder een wettelijk regime vallen1. Dit 
heeft erin geresulteerd dat dit deel van de bedrijfstak sinds april 1999 is gehouden aan 
de Wet op de particuliere beveiliging en recherchebureaus (hierna WPBR)2. Andere be-
drijven en organisaties, waarbij te denken valt aan bedrijfsrecherche, information bro-
kers, handelsinformatiebureaus en schade-expertisebureaus, vallen vooralsnog niet on-
der de werkingsfeer van die wet. Uit eerder onderzoek en perspublicaties is echter geble-
ken dat een deel van deze organisaties werkzaamheden verricht die deels overeenkomen 
met die van de reguliere particuliere recherchebureaus.3 De persoonlijke levenssfeer kan 
hier dus ook in het geding zijn. Daarnaast dreigt de overheid, mede als gevolg van de 
groei van de bedrijfstak particuliere recherche, het zicht en de greep te verliezen op de 
criminaliteit die door dit ongereguleerde deel intern wordt afgehandeld. Het voornemen 
bestaat dan ook om de laatstgenoemde sector eveneens onder de werkingsfeer van de 
wet te brengen.4 In dit licht besloot het Ministerie van justitie nader onderzoek te laten 
uitvoeren naar de aard, omvang en activiteiten van de tot dusver niet gereguleerde seg-
menten van de private recherchebranche. Het voorliggende rapport vormt de neerslag 
van dit onderzoek. 
 

1.2 Centrale vraag 
De centrale probleemstelling, zoals die is vastgelegd in de Startnotitie (Van Wermeske r-
ken 2003) luidt als volgt. 

Wat is het (geschatte) aantal, de aard en omvang van (de activiteiten van) 
particuliere organisaties die zich met recherchewerkzaamheden bezighouden 
en die nu niet onder de WPBR vallen? In hoeverre kunnen zij onder de wer-
king van de WPBR worden gebracht, en wat zullen daarvan de gevolgen zijn, 
onder meer voor handhaving en toezicht?5 

Deze probleemstelling is nader uitgewerkt en deels later ingeperkt, zoals in hoofdstuk 3 
duidelijk zal worden. 

 

1.3 Werkwijze 
Nadat de onderzoeksopdracht via het gebruikelijke offertetraject was vergund aan de 
Nederlandse Politie Academie 6, die voor dit project een samenwerkingsverband was aan-
gegaan met ES&E7, werd in december 2003 een begin gemaakt met de werkzaamheden. 
De onderzoekswerkzaamheden werden in december 2004 voltooid, waarna het eindrap-
port in januari 2005 is opgeleverd. Het onderzoek werd begeleid door een commissie 
onder voorzitterschap van de hoogleraar mw. mr. C.P.M. Cleiren. 

                                        
1  Zie Memorie van Toelichting bij de wet, TK 1993-1994, 23 478, 3. 
2  Stb. 1997, 500. 
3 Onder meer Klerks et al. 2001; “Taakstraf geëist (2002); Snoeijen 2002; Schoof 2003. 
4 Handelingen Tweede Kamer 2003-2004, Bijlagen 29200 VI, nr. 177. 
5 Hierbij dient aangetekend te worden dat het Ministerie van justitie de selectie maakte van bedrijfscategorieën 
die in dit onderzoek zouden moeten worden meegenomen. Het staat niet bij voorbaat vast dat al die bedrijven 
zich ook daadwerkelijk met recherchewerk bezighouden: dat zou het onderzoek moeten uitwijzen. 
6 De Nederlandse Politie Academie (NPA) is in april 2004 onderdeel geworden van de Politieacademie. In dit 
rapport zal verder consequent de huidige benaming ‘Politieacademie’ worden gebruikt. 
7 ES&E beëindigde in 2004 haar activiteiten. De werkzaamheden voor dit project werden voortgezet vanuit 
ES&E Interim. 
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1.4 Leeswijzer 
Het hiernavolgende hoofdstuk 2 bevat in het kort de voorgeschiedenis van dit onderzoek, 
de beleidsvraag en intenties die aan dit onderzoek ten grondslag liggen en een kort over-
zicht van de vigerende wetgeving. Hoofdstuk 3 schetst de onderzoeksvraag en geeft de 
methodologische verantwoording, met inbegrip van enige definities en de afbakening van 
het onderzoeksveld. In de daaropvolgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen allereerst de 
bedrijfsrecherchediensten aan bod bij respectievelijk (4) de banken, (5) bij verzekerings-
bedrijven en (6) bij overige categorieën bedrijven en organisaties. Van deze diensten 
komen de feitelijke activiteiten het meest overeen met hetgeen bij particuliere recher-
chebureaus gebeurt. Hierna volgt als intermezzo een beschrijving van het Bureau Integri-
teit van de gemeente Amsterdam, bedoeld als vergelijkingsmateriaal voor de private be-
drijfsrecherche. Omdat dit Bureau overwegend het karakter heeft van bedrijfsrecherche 
en daarmee voornamelijk relevant is voor de tot dan toe behandelde diensten is dit in-
termezzo na hoofdstuk 6 geplaatst. De beschrijving van het Bureau Integriteit, als over-
heidsinstantie toch een vreemde eend in deze bijt, dient nadrukkelijk niet als benchmark. 
Vervolgens worden andere sectoren dan bedrijfsrecherche behandeld, zoals (7) de infor-
mation brokers, (8) de handelsinformatie- en incassobureaus en (9) de schade-
expertisebureaus. In hoofdstuk 10 worden de onderzoeksvragen beantwoord, waarna we 
in hoofdstuk 11 afsluiten met enige aanbevelingen. 
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2. Uitgangssituatie 
 
2.1 Eerder onderzoek 
De WPBR is op 1 april 1999 in werking getreden8. De wet is bedoeld ter bevordering van 
de kwaliteit van de particuliere beveiliging en particuliere recherche. Zo bestaat er een 
vergunningplicht voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en moe-
ten zij de politie informeren over hun werkzaamheden9. Verder moet, onder meer, de 
korpschef toestemming geven voor indiensttreding van het personeel dat overigens aan 
bekwaamheids- en betrouwbaarheidseisen moet voldoen.  

Een klein jaar na de inwerkingtreding van de wet heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van justitie opdracht gegeven om 
onderzoek te doen naar de aard en omvang van de particuliere recherchebranche alsme-
de de informatieuitwisseling met reguliere opsporingsdiensten. Het werd steeds duidelij-
ker dat de sector particuliere recherche gestaag doorgroeide: bedrijven, maar ook bur-
gers schakelen om verschillende redenen deze bureaus in. Zo kunnen er bedrijfsecono-
mische belangen zijn, en ook speelt in dit verband de beperkte capaciteit van de regulie-
re recherche een rol. Door deze ontwikkeling dreigt de overheid het zicht en de greep op 
de private recherche te verliezen. 

Directe aanleiding van het onderzoek was een brief uit 1999 van de Raad van Hoofd-
commissarissen en de Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties. Daarin vragen zij 
de minister van Justitie onder meer om een standpuntbepaling ten aanzien van de sa-
menwerking tussen publieke opsporingsinstanties en particuliere recherchebureaus. De 
uitkomsten van dit onderzoek, dat gedurende het jaar 2000 door ES&E is uitgevoerd, zijn 
neergelegd in het rapport ‘Particuliere recherche in Nederland, werkwijzen en informatie-
stromen’ (Klerks et al. 2003). Een in dit verband relevante aanbeveling van het onder-
zoek is dat bedrijfsrecherche-afdelingen, informatiebureaus en vergelijkbare organisaties 
onder de werking van de WPBR zouden moeten worden gebracht vanwege hun met parti-
culiere recherchebureaus vergelijkbare werkzaamheden (Idem: 102).  
 

2.2 Beleidsvraag en intenties 
In reactie op het onderzoeksrapport heeft de minister van Justitie in juli 2001 een Stuur-
groep onder voorzitterschap van de heer mr drs C.W.M. Dessens, Directeur-Generaal 
Rechtshandhaving, ingesteld om de meer fundamentele vragen te beantwoorden die door 
het onderzoek zijn opgeworpen10. In haar advies aan de minister van Justitie van 15 april 
2002 acht de Stuurgroep het wenselijk dat alle bedrijven die zich met particuliere recher-
chewerkzaamheden bezighouden onder het stelsel van de wet vallen, ongeacht naam of 
juridische constructie.11 Als reden voert de Stuurgroep hiertoe aan dat met name be-
drijfsrecherchediensten van grote concerns feitelijk dezelfde werkzaamheden uitvoeren 
als particuliere recherchebureaus en dat deze bedrijfsrecherchediensten in sommige ge-
vallen ook hun diensten aan derden aanbieden. Het bepalend criterium voor het onder 
een wettelijk regime brengen van deze bedrijven zou dan ook niet zozeer de naam of 
juridische organisatievorm van het bureau zijn, maar het verrichten van feitelijke recher-
chewerkzaamheden. De Stuurgroep beveelt nader onderzoek aan om zicht te krijgen op 
de aard en omvang van deze bedrijven en haar activiteiten, en vooral ook om zicht te 
krijgen op de implicaties van een verruiming van de werkingsfeer van de wet 12. De mi-

                                        
8  Zie Stb 1999, 100.  
9 Strik t genomen bestonden deze verplichtingen ook al in de Wet op de Weerkorpsen, de voorloper van de  
WPBR. 
10  Brief van de minister van Justitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 26 april 2001.  
11 ‘Particuliere recherche. Advies aan de Minister van justitie’ (2002); Brief van de Minister van Justitie aan de 
Kamer, 11 februari 2003, kenmerk 5173747/502/HOW. 
12 Zie § 3.5 uit het advies.  
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nister stemde in met de voorstellen van de Stuurgroep.13 Om de consequenties van een 
uitbreiding van de reikwijdte van de WPBR vooraf te kunnen bepalen en maatregelen 
effectief te kunnen uitvoeren liet het Ministerie het nader onderzoek uitvoeren waarvan u 
nu de eindrapportage leest. 

Het onderzoek moest antwoorden leveren op de volgende breed geformuleerde vragen: 
hoe groot is de sector? Wat zijn de (onvoorziene) effecten van een uitbreiding van de 
werkingsfeer van de WPBR? Zijn de consequenties te overzien? Is de wet straks nog wel 
uitvoerbaar en handhaafbaar als het gaat om vergunningverlening, toezicht op de nale-
ving en het opleggen van sancties? In hoeverre wordt het bedrijfsleven onnodig opgeza-
deld met extra lasten?  

 

2.3 Vigerende regelgeving 
De wet- en regelgeving die op dit moment van toepassing is op particuliere recherchebu-
reaus bestaat uit de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WP-
BR), een regeling en een circulaire. Een en ander is nader uiteengezet in Bijlage 2 van dit 
rapport. 

De werkzaamheden van organisaties die vergelijkbare werkzaamheden verrichten doch 
die vooralsnog niet onder het WPBR-regime vallen, vinden hun grenzen in de algemeen 
geldende wetgeving als het Wetboek van strafrecht (bijvoorbeeld waar het de ongeoor-
loofde schending van de persoonlijke levenssfeer door observatie betreft) en het Nieuw 
Burgerlijk Wetboek. Daarnaast is vanzelfsprekend de Wet Bescherming Persoonsgege-
vens (Wbp) van belang, die regels stelt aan het vergaren, opslaan en gebruiken van tot 
natuurlijke personen herleidbare gegevens. Verder zijn voor bepaalde sectoren en hande-
lingen bijzondere wetten en regelingen van toepassing, zoals het geval is in de financiële 
sector (banken en verzekeringen). De wet stelt overigens niet alleen zekere grenzen. Zij 
draagt bijvoorbeeld in de context van het voorkomen en bestrijden van terroristische 
misdrijven en fraude aan onder meer financiële instellingen ook het een en ander op aan 
verplichte maatregelen, waarborgen, meldingen en dergelijke. In hoofdstuk 4 gaan we 
hier nader op in. Tot slot kennen bepaalde sectoren eigen regelgeving in de vorm van 
voor de gehele branche of voor leden van brancheverenigingen geldende gedragscodes 
en dergelijke. Ook die zullen in volgende hoofdstukken aan de orde komen. 
 
 
 
 
 

                                        
13 ‘Particuliere recherche. Advies aan de Minister van justitie’ (2002); Brief van de Minister van Justitie aan de 
Kamer, 11 februari 2003, kenmerk 5173747/502/HOW. 
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3. Onderzoeksvraag en verantwoording 
 
 

3.1 Onderzoeksvraag 
De in voorgaande hoofdstukken al aangehaalde probleemstelling en beleidsvragen uit de 
Startnotitie van het Ministerie werden in het onderzoeksplan vertaald in een aangepaste 
probleemstelling en onderzoeksvragen. De probleemstelling formuleerden wij als volgt. 

Wat is het (geschatte) aantal, de aard en omvang van (de activiteiten van) bedrijven, 
bedrijfsonderdelen en andere particuliere organisaties die zich met recherchewerk-
zaamheden bezighouden en die nu niet onder de WPBR of binnen het domein van jus-
titiële 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 ver-
wachten? 

De startnotitie licht nader toe dat gedoeld wordt op de volgende categorieën organisa-
ties: bedrijfsrecherchediensten behorend bij bedrijven of concerns, inclusief verzekeraars 
en banken; handelsinformatiebureaus en schade-expertisebureaus; recherchebureaus die 
zich beperken tot onderzoek naar (gestolen of anderszins in het ongerede geraakte) goe-
deren. Voorts diende ter vergelijking ook het Bureau Integriteit van de gemeente Am-
sterdam te worden onderzocht. 

Ter uitwerking van het bovenstaande en rekening houdend met hetgeen in de startnotitie 
aan onderzoeksvragen is geformuleerd, komen wij tot de volgende operationele onder-
zoeksvragen. 

 

Aantal 

1. Hoeveel bedrijfsrecherchediensten, handelsinformatiebureaus en schade-expertise-
bureaus zijn er naar schatting in Nederland actief? 

2. Hoeveel recherchebureaus zijn er die zich uitsluitend met goederen bezighouden en 
die nu geen vergunning hebben? 
 

Activiteiten 

3. Wat is de aard en omvang van de activiteiten van organisaties die zich bezighouden 
met recherchewerkzaamheden zoals omschreven in de artikelen 1 en 2 van de WP-
BR, voor zover die nu niet onder deze wet vallen (te weten bedrijfsrecherchedien-
sten, schade-expertisebureaus  en handelsinformatiebureaus), alsmede van parti-
culiere recherchebureaus die zich uitsluitend met onderzoek naar goederen bezig-
houden? 

4. Wat is de aard en omvang van de activiteiten van het Bureau Integriteit van de 
gemeente Amsterdam? 

5. Welke soorten onderzoeken worden door de in de vragen 1 en 2 omschreven  
organisaties verricht, hoeveel onderzoeken worden er verricht, welke methoden en  
middelen worden daarbij aangewend en wie zijn de opdrachtgevers van de onder-
zoeken?  

6. Zijn er contacten met de politie of met bijzondere opsporingsdiensten en zo ja, wat 
is de aard en inhoud van deze contacten en hoe vaak komen deze voor?  

7. Maken bedrijfsrecherchediensten gebruik van de diensten van particuliere  
recherche-bureaus, en zo ja, waartoe en in welke mate? 
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Personeel en organisatie 

8. Hoe zijn de verschillende soorten diensten en bureaus georganiseerd, en hoe zijn 
de bedrijfsrecherchediensten gepositioneerd binnen de organisatie waarvan zij deel 
uitmaken? 

9. Wat is de achtergrond (wat betreft opleiding en ervaring) van het personeel dat bij 
bedrijfsrecherchediensten werkzaam is? 

10.  Kan de WPBR met bijbehorende regelingen, bestaand en in ontwikkeling, onverkort 
op de in vraag 1 en 2 omschreven categorieën organisaties van toepassing worden 
of is er aanleiding om naar regime te differentiëren, gelet op de aard van de werk-

zaamheden van een specifieke branche
14

? 

11.  Wat zijn de effecten voor de bedrijfsrecherchediensten wanneer zij onder de WPBR 
zullen gaan vallen, al dan niet met aangepast regime? 

 

De vraag naar nut, noodzaak en daarmee naar wenselijkheid van eventuele wetsuitbrei-
ding werd in de Startnotitie niet expliciet aan de orde gesteld. Deze is om die reden ook 
niet als onderzoeksvraag opgenomen, doch de kwestie speelde gedurende het onderzoek 
wel voortdurend een rol. In hoofdstuk 11 wordt hierop teruggekomen. 

In de Startnotitie van het Ministerie van justitie voor dit onderzoek (Van Wermeskerken 
2003: 3) werd naast de vraag naar aantal, aard en omvang van organisaties die zich met 
recherchewerkzaamheden bezighouden en die niet onder de WPBR vallen en naar de ge-
volgen voor de bedrijfsrecherchediensten wanneer deze wel onder de WPBR zullen gaan 
vallen, ook de vraag gesteld naar de gevolgen van zo een wetsuitbreiding voor handha-
ving en toezicht. In de loop van het onderzoek werd duidelijk dat er een aanzienlijke 
overlap zou ontstaan met een al eerder aangevangen onderzoek naar de inrichting van 
het toezicht op bedrijven die nu onder de WPBR vallen, dat Deloitte in opdracht van het 
Ministerie verrichtte.15 Daarop is door de opdrachtgever in overleg met de begeleidings-
commissie besloten dat aanvankelijk geformuleerde vragen naar gevolgen voor handha-
ving en toezicht voor dit onderzoek niet langer hoefden te worden beantwoord.  
 

3.2 Afbakening van het begrip ‘recherchewerkzaamheden’ 
Bij ieder onderzoek is afbakening van het te onderzoeken domein van groot belang. Dat 
geldt temeer voor een domein zoals het onderhavige, waarop nagenoeg geen eerder so-
ciaal-wetenschappelijk onderzoek is verricht.16 In dat kader zijn eenduidige definities van 
elementair belang, zodat hieraan samen met de begeleidingscommissie extra aandacht is 
besteed. 

Vertrekpunt bij het bepalen van het onderzoeksdomein was de door de begeleidings-
commissie geaccordeerde probleemstelling van het onderzoek, waarin de te onderzoeken 
entiteiten als volgt zijn omschreven: “bedrijven, bedrijfsonderdelen en andere particulie-
re organisaties die zich met recherchewerkzaamheden bezighouden en die nu niet onder 
de WPBR of binnen het domein van de justitiële opsporing vallen, alsmede van die re-
cherchebureaus die uitsluitend onderzoeken verrichten naar onregelmatigheden met be-
trekking tot goederen en als zodanig niet onder het bereik van de WPBR vallen”. In dit 
verband is relevant dat de WPBR als definitie van ‘recherchewerkzaamheden’ hanteert: 
“het vergaren en analyseren van gegevens”. 

                                        
Naar aanleiding van de reactie van het ministerie op een door de onderzoekers gestelde vraag is vastgesteld 
dat een wetstechnische analyse niet aan de orde is maar wel een wetsystematische, in de zin dat naar de mo-
gelijkheden van een gedifferentieerd regime zou worden gekeken. Met ‘in ontwikkeling’ wordt gedoeld op de 
Privacygedragscode die in mei 2004 werd gepubliceerd. 
15 Gesprek met Deloitte-projectleider mw. drs. A.G. Roubos, 24 juni 2004. Het eindrapport van Deloitte werd 
enkele dagen voor ons rapport naar de drukker ging door het ministerie beschikbaar gesteld (De Bruin et al. 
2004). 
16 Wel verrichtten Van Wijk en collega’s (2002) exploratief onderzoek naar de forensische accountancy, een 
categorie die mede daardoor buiten de grens van dit onderzoek is gehouden. 
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Van belang is tevens de omschrijving van een ‘recherchebureau’ (WPBR art. 1 lid 1 sub 
f): “een natuurlijk persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van een beroep of be-
drijf met winstoogmerk recherchewerkzaamheden verricht, voor zover die werkzaamhe-
den worden verricht op verzoek van een derde, in verband met een eigen belang van 
deze derde, en betrekking hebben op een of meer bepaalde natuurlijke personen.” 

Op basis van het bovenstaande benoemen wij de volgende relevante elementen bij het 
definiëren van ‘recherchewerkzaamheden’: 

“A. Activiteit: (1) vergaren en (2) analyseren van gegevens; in de uitoefening van een 
(3) beroep of (4) bedrijf; (5) op verzoek van een derde; (6) in verband met eigen be-
lang van deze derde. 

B. Subject/onderwerpen: gegevens die betrekking hebben op een of meer bepaalde 
(7) natuurlijke personen. Dit dient evenwel niet te strak te worden geïnterpreteerd, en 
ook te gelden voor vergelijkbare activiteiten gericht op (8) goederen. Aangenomen kan 
immers worden dat onderzoek naar goederen zelden zal plaatsvinden zonder dat daar-
bij gegevens over personen aan de orde komen, zoals van de eigenaar of gebruiker. 

C. Actor: (9) natuurlijk persoon of (10) rechtspersoon 

D. Oogmerk: (11) met winstoogmerk.”17 

De WPBR-definitie van ‘recherchewerkzaamheden’ bleek voor onze onderzoeksdoeleinden 
onbruikbaar, want door de brede formulering vallen hier feitelijk onder meer ook weten-
schappelijk onderzoek en marktonderzoek onder. Het is daarom zinvol om een beperking 
aan te brengen tot ‘bepaalde natuurlijke personen’, met de kanttekening dat het ook kan 
gaan om goederen voor zover die in rechtstreekse relatie worden beschouwd met be-
paalde natuurlijke personen of rechtspersonen. 

Verder is het zinvol om de beperking uit de omschrijving in de Privacygedragscode parti-
culiere onderzoeksbureaus over te nemen: “het verrichten van feitenonderzoek in zaken 
met een privaatrechtelijke, bestuursrechtelijke of strafrechtelijke achtergrond. Voor een 
belangrijk deel heeft dit onderzoek als doel het verzamelen van materiaal dat als bewijs 
kan dienen in een gerechtelijke procedure.”18 

Tot slot stellen wij als beperkende omstandigheid dat de werkzaamheden als hoofdactivi-
teit of minstens als structurele nevenactiviteit, dus op meer dan incidentele basis worden 
verricht. 

Onder ‘recherchewerkzaamheden’ verstaan wij aldus voor het doel van dit onder-
zoek:  

“het vergaren en analyseren van gegevens betreffende een of meer bepaalde 
natuurlijke personen in het kader van feitenonderzoek in zaken met een pri-
vaatrechtelijke, bestuursrechtelijke of strafrechtelijke achtergrond.” In het 
kader van dit onderzoek wordt ook gekeken naar de bovenstaande activiteiten 
voor zover gericht op goederen in een strafrechtelijke context, onder de aan-
name dat dergelijke werkzaamheden ook in rechtstreekse relatie staan tot na-
tuurlijke of rechtspersonen. In het onderhavige onderzoek hebben wij ons be-
perkt tot bedrijven, bedrijfsonderdelen en andere particuliere organisaties die 
op meer dan incidentele basis dergelijke recherchewerkzaamheden verrichten. 
Onder “bedrijfsonderdelen” verstaan wij tevens functionarissen die zich op 
meer dan incidentele basis met recherchewerkzaamheden bezig houden”. 

De begeleidingscommissie heeft aangegeven tijdens de interviews in plaats van de term 
‘recherchewerkzaamheden’ de voorkeur te geven aan ‘onderzoeksactiviteiten’ om bij res-
pondenten een te beperkte interpretatie te voorkomen.  

                                        
17 Het winstoogmerk-criterium is enigszins problematisch omdat er ook non-profit instellingen zijn in onder 
meer het onderwijs en de gezondheidszorg waarbinnen bedrijfsrecherchediensten opereren. 
18 De Privacygedragscode is sinds mei 2004 als Bijlage 6 opgenomen in de Regeling beveiligingsorganisaties en 
recherchebureaus (Staatscourant 2004, 100). 
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Bepaalde categorieën bedrijven en instellingen zouden onder de gebruikte definitie strikt 
genomen ook in het onderzoek dienen te worden opgenomen. Het gaat dan om het on-
derscheid tussen de particuliere burger en de ‘professionele particulier’ die meer be-
drijfsmatig onderzoek verricht. Dit geldt mogelijk voor headhunterbedrijven, maar met 
name voor sommige vormen van journalistiek. Programma’s die zich specialiseren in het 
brengen van onderwerpen die verband houden met schendingen van wetten of normen 
en die daarvoor stelselmatig research verrichten, lijken in hun werkzaamheden sterk op 
recherchebureaus.19 In voorkomende gevallen schakelen de producenten van dergelijke 
programma’s ook recherchebureaus of handelsinformatiebureaus in om aan bepaalde 
informatie te komen (De Jong 2004). Na ampele overweging is besloten om de journalis-
tiek desondanks niet in het onderzoek mee te nemen. De redenen hiervoor waren dat 
met het vergaren en verwerken van gevoelige informatie voor doeleinden die op het snij-
vlak van journalistiek en amusement liggen een heel nieuwe en complexe materie zou 
worden aangesneden, die het verdient om in een aparte studie te worden behandeld. 
Bovendien lijkt het er op dat bedoelde programmamakers veelal met succes een beroep 
zullen kunnen doen op het maatschappelijk belang van controle van de macht, vrije 
nieuwsgaring en vrijheid van meningsuiting. 

Als laatste beperking dient nog te worden aangegeven dat de forensische accountancy 
eveneens buiten dit onderzoek is gebleven. De reden hiervoor is dat deze branche reeds 
in een recente studie uitgebreid is belicht (Van Wijk et al. 2002). 

Op basis van bovenstaande overwegingen is een beslissingskader geconstrueerd dat kan 
worden weergegeven in een schema. Dit ‘Beslisschema selectie te onderzoeken bedrij-
ven’ is opgenomen in Bijlage 3. 

Uiteindelijk zijn de door ons onderzochte bedrijven onder te verdelen in een zestal cat e-
gorieën. Deze zijn (1) de afdelingen bedrijfsrecherche in de bank- en (2) verzekerings-
sector; (3) bedrijfsrecherche bij overige bedrijven en instanties; (4) information brokers; 
(5) handelsinformatie- en incassobureaus; (6) schade-expertisebureaus. Deze zes secto-
ren worden hierna in afzonderlijke hoofdstukken behandeld. 

                                        
19 In de onderzoeksjournalistiek worden de randen en mazen van de wet verkend. Spraakmakend voorbeeld is het 
team van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Wanneer hem wordt gevraagd hoe hij aan vertrouwelijke per-
soonsgegevens komt is het antwoord: “Vraag niet hoe het kan, profiteer er van. Soms moet je geluk hebben in 
zaken. Het geluk dat je een goed kanaal aanboort. Ik ga niet het geheim van de smid vertellen.” (Parool 3 februa-
ri 2005). 
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3.3 Verantwoording werkwijze 

Het onderzoek is op te splitsen in twee lijnen van vragen:  

1. vragen gericht op het vaststellen van de aard, omvang en aantal van bedrijven en 
werkwijzen van de branche; 

2. vragen naar mogelijke consequenties van wetswijziging voor de branche.  

Binnen elk van de lijnen zijn onderzoeksactiviteiten verricht die hieronder schematisch 
zijn weergegeven. Hierna werken we de onderzoeksactiviteiten verder uit. 
 

Start onderzoek

Lijn 1: Aard en omvang 
Branche Lijn 2: Consequenties

Analyse data

Rapportage

Literatuurstudie

Ontwikkelen databestand

Interviews

Interviews

Expertmeeting

Analyse relevante stukken

 
Figuur 1. Structuur onderzoek 
 
 
Aard en omvang branche en activiteiten 
 
Literatuurstudie 
Het onderzoek is –zoals gebruikelijk- begonnen met het traceren, vergaren en verwerken 
van relevante literatuur. Het gaat hierbij om kamerstukken, beleidsnota’s, jaarverslagen, 
onderzoeksrapportages, wetenschappelijke literatuur en informatie uit de media. Naast 
het benutten van de bekende bibliotheken van het WODC en de Politieacademie zijn ook 
vooral de respondenten en branche-organisaties naar documentatiemateriaal gevraagd. 
Dit leverde met name jaarverslagen en specifieke protocollen, regelingen en gedragsco-
des op. Omdat over de hier onderzochte fenomenen –anders dan over de particuliere 
recherchebureaus- nog weinig is gepubliceerd leverde de zoekslag weinig werkelijk rele-
vant materiaal op. Voor zover de schriftelijke bronnen zijn gebruikt, zijn deze vermeld in 
het literatuuroverzicht. Ook het Internet ten slotte vormde vanzelfsprekend –in de vorm 
van websites en artikelen- een informatiebron. 
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Naast literatuuronderzoek is ook gezocht in jurisprudentiebestanden. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van de Nederlandse Jurisprudentie, de website www.rechtspraak.nl en de web-
site van het College Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl). Deze zoekslagen 
bleken echter weinig vruchtbaar. Op voor de hand liggende zoekwoorden als ‘bedrijfsre-
cherche’ en ‘(handels)informatiebureau’ kwamen weinig bruikbare resultaten, en zoeken 
op bedrijfsnamen was vrijwel onmogelijk. Wat er wel is gevonden, is uiteraard benut in 
het onderzoek. Waarin de tekst van deze rapportage informatie is gebruikt afkomstig uit 
schriftelijke of digitale bronnen, is hiervan steeds melding gemaakt tussen haakjes of in 
een voetnoot. 

 
Databestanden 
Gelijktijdig zijn eigen databestanden ontwikkeld met daarin voor het onderzoek relevante 
organisaties. Deze zijn ontleend aan het handelsregister, telefoongidsen, adressengidsen 
en de vakpers, waaronder het Jaarboek Beveiliging (editie 2003). Voorts zijn responden-
ten, met name uit de branche-organisaties, gevraagd naar suggesties voor relevante 
organisaties. Aldus is een zo compleet mogelijk overzicht verkregen van bedrijven en 
bureaus die vallen binnen de vooraf vastgestelde en eerder omschreven afbakening: be-
drijfsrecherchediensten behorend bij bedrijven of concerns, inclusief verzekeraars en 
banken; information brokers, handelsinformatiebureaus en schade-expertise-bureaus; 
recherchebureaus die zich beperken tot onderzoek naar (gestolen of anderszins in het 
ongerede geraakte) goederen, en tot slot het Bureau Integriteit van de gemeente Am-
sterdam. Dit laatste bureau werd zoals eerder gemeld onderzocht om een referentie te 
hebben waarmee de bedrijven konden worden vergeleken. Bij het selecteren van respon-
denten voor de interviews is zorg gedragen voor een goede spreiding over de diverse 
categorieën. De bedrijfsrecherchediensten en de handelsinformatiebureaus lijken zowel in 
kwantitatief opzicht (relatieve omvang), als voor wat betreft maatschappelijke impact het 
meest van belang, zodat daarop de nadruk heeft gelegen in dit onderzoek. 

 
Interviews 
Nadat op de bovenomschreven wijze ‘in de breedte’ databestanden zijn samengesteld en 
daarmee de onderzoekspopulatie werd bepaald, zijn we overgegaan tot meer intensieve 
vormen van onderzoek. Het zwaartepunt hierbij lag in twee reeksen interviews. Allereerst 
zijn 13 interviews afgenomen met vertegenwoordigers van de meest relevante branche-
organisaties. In deze interviews lag de nadruk op het verkrijgen van een algemeen beeld 
van de branche naar aard, omvang en activiteiten. Tevens is gevraagd naar de verwach-
tingen van de branche-organisaties ten aanzien van de consequenties van uitbreiding van 
de reikwijdte van de wet voor hun specifieke sector. 

Hierna zijn, verdeeld over de diverse sectoren, een twintigtal gesprekken gevoerd met 
respondenten van afzonderlijke bedrijven. Deze vertegenwoordigers van bedrijven werd 
steeds verzekerd dat zij konden spreken op basis van anonimiteit, al is duidelijk dat in 
sommige gevallen niet valt uit te sluiten dat specifieke aspecten door vakgenoten kunnen 
worden herkend. Bij de selectie is er op gelet dat er voldoende variatie zat in aard en 
grootte van de bedrijven in kwestie. Tevens zijn –ter vergelijking van werkwijze en der-
gelijke- vertegenwoordigers van het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam ge-
interviewd.20 Steeds kregen interviewkandidaten de vragenlijst en enige achtergronddo-
cumentatie ruim tevoren toegestuurd. Van al deze formele interviews zijn conceptversla-
gen gemaakt, die voor correctie en commentaar aan de respondenten zijn toegezonden. 
Hun reacties zijn verwerkt in het definitieve gespreksverslag. Op sommige aandachtsvel-
den zijn, ter completering of wanneer een uitgebreid interview niet tot stand kon komen, 
aanvullende korte telefonische interviews gehouden of heeft aanvullende informatie-
inwinning per e-mail plaatsgehad. 

                                        
20 Er is besloten af te zien van het verrichten van enquêtes, omdat de ervaring leert dat die methode in deze 
branche weinig relevante gegevens oplevert. 
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Tot slot zijn er achtergrondgesprekken gevoerd met een vertegenwoordiger van het Col-
lege Bescherming Persoonsgegevens, met medewerkers van Bestuurszaken van het Mi-
nisterie van justitie, met een privacydeskundige van ditzelfde Ministerie, met diverse le-
den van de begeleidingscommissie, met een onderzoeker die de branche van information 
brokers in kaart heeft gebracht en met een onderzoeker van Deloitte, die ongeveer ge-
lijktijdig onderzoek deed naar de organisatie van het toezicht in de private veiligheidssec-
tor. 

De respons lag hoog: bij de rechtstreekse telefonische benadering die we hanteerden 
werd viermaal een interview geweigerd, allen in de sector van de informatiebureaus, 
driemaal in de sector van information brokers en eenmaal bij een incassobedrijf.21 
Tweemaal kon een afspraak uiteindelijk niet tot stand komen om praktische redenen.  

De interviews leverden het merendeel van de voor deze rapportage uiteindelijk gebruikte 
informatie op. Om redenen van leesbaarheid en om de anonimiteit van de respondenten 
zoveel mogelijk te waarborgen geldt in dit rapport dat vermelde informatie, voor zover 
niet anders aangegeven, afkomstig is uit interviews. Vaak zal dit ook uit de context dui-
delijk zijn. 

 
Branchebijeenkomsten 
Gedurende het onderzoek is een drietal bijeenkomsten van brancheverenigingen bezocht. 
Van deze gelegenheden is gebruik gemaakt om informatie te verzamelen en contacten te 
leggen voor latere interviews. 

 

Expertmeeting 
Aan het eind van de onderzoeksperiode is een twaalftal branche-organisaties uitgenodigd 
voor een presentatie van de voorlopige onderzoeksresultaten. Deze bijeenkomst had 
vooral tot doel om een reactie te krijgen, teneinde te kunnen vaststellen of de resultaten 
voor de betrokkenen herkenbaar waren. Tevens kon bij deze gelegenheid nogmaals wor-
den ingegaan op de consequenties van eventuele uitbreiding van de reikwijdte van de 
WPBR voor de diverse sectoren. Een tiental vertegenwoordigers van alle belangrijke 
branche-organisaties (met uitzondering van de information brokers) gaf acte de presen-
ce. Van de levendige discussie die volgde is gebruik gemaakt bij het voltooien van het 
rapport. Over het algemeen konden de deelnemers zich herkennen in het inventariseren-
de beeld dat van de diverse branches werd geschetst. De deelnemers kregen later een 
conceptverslag van de sessie toegezonden met het verzoek om commentaar en correc-
ties. Van drie deelnemers werd een dergelijke reactie ontvangen, die vervolgens is ver-
werkt. 

 

Betrouwbaarheid en wijze van rapportage 
De onderzoeksbevindingen zijn binnen de hoofdstukken zodanig onderverdeeld en gepre-
senteerd dat de onderzoeksvragen per thematiek herkenbaar zijn. Het gegeven dat de 
onderzoeksvragen deels feitelijk zijn (aard, omvang, werkzaamheden) en deels naar een 
waardering vragen (met name ten aanzien van de consequenties van uitbreiding van de 
reikwijdte van de WPBR) maakt het wat lastig om ‘waardenvrij’ te rapporteren. Wij waren 
in dit onderzoek voor een deel afhankelijk van gegevens die ons in interviews en sessies, 
maar ook via publicaties vanuit de branches werden verstrekt. In hoeverre zulke infor-
matie compleet, accuraat en oprecht is kon niet altijd worden vastgesteld. Tijdens het 
onderzoekswerk werd herhaalde malen duidelijk dat bepaalde respondenten elkaar ken-
den en niet altijd positief en onbevangen ten opzichte van elkaar stonden. Enkele malen 
werd ons meegedeeld dat wat wij van een respondent zouden hebben gehoord, een gun-
stiger beeld gaf dan de feiten zouden wettigen. Ook merkten we dat respondenten niet 
altijd vrijmoedig spraken over misstappen van hun bedrijf in het (recente) verleden, ook 

                                        
21 Een van de benaderde infobrokers wilde alleen meewerken als zijn uurtarief werd betaald. Hiervan werd 
afgezien. 
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niet wanneer we daar in algemene zin naar vroegen. Ook kwam het voor dat het recla-
memateriaal van een bedrijf bepaalde diensten aanbod die desgevraagd al langere tijd 
niet meer werden gepraktiseerd. Het is op zo’n moment haast niet mogelijk om de juist-
heid daarvan te beoordelen. Waar echte twijfels bestonden hebben we dat waar nodig in 
deze rapportage vermeld. 

De aangeboorde bronnen van kennis in dit onderzoek leverden een nogal onevenwichtige 
oogst op. Schriftelijke bronnen bleken nauwelijks bruikbare gegevens te bevatten over 
bedrijfsrecherchediensten en evenmin over de andere sectoren. Dit had tot gevolg dat de 
gebruikelijke aanpak van triangulatie, waarmee doorgaans de betrouwbaarheid van di-
verse soorten bronnen enigermate kan worden geverifieerd, ditmaal grotendeels achter-
wege moest blijven. Wel konden bijvoorbeeld schattingen van aantallen bedrijven die 
door respondenten werden genoemd, enigszins onderling worden vergeleken en hier en 
daar met bijvoorbeeld jaarverslagen van branche-organisaties worden vergeleken. 

Bij de inschatting van consequenties van wetsuitbreiding is in principe een onderscheid 
denkbaar tussen administratieve kosten en nalevingskosten, waarbij onder dat laatste de 
extra inspanningen moeten worden gerekend die nodig zijn om bijvoorbeeld beleid en 
jurisprudentie te volgen. Een beredeneerde inschatting van dergelijke kosten is ondoen-
lijk zonder meer uitvoerig en specifiek bedrijfskundig onderzoek te doen. Respondenten 
gingen voornamelijk in op door hen verwachte administratieve lasten. We moesten op dit 
onderdeel grotendeels afgaan op hetgeen ons door respondenten van branche-
organisaties en bedrijven werd voorgehouden. Dat was vaak verwoord in nogal algemene 
termen als “onwerkbaar” en “zware belasting”. Doorvragen naar meer specifieke inschat-
tingen in termen van percentages of ext ra benodigde fte’s leverde vrijwel nooit meer 
bruikbare gegevens op. Nogal wat respondenten hadden bovendien maar een vaag besef 
van wat de WPBR precies aan eisen stelde, ook al hadden we steeds ruim tevoren het 
documentatiemateriaal en de vragenlijst verzonden. In de rapportage zijn om die rede-
nen deze inschattingen veelal gegeven in termen van de respondenten zelf. Alleen voor 
zover wij reden zagen om aan deze informatie in enige zin te twijfelen, hebben we hier 
melding van gemaakt. 

 
Begeleidingscommissie 
De begeleidingscommissie is bijeengekomen in december 2003, in februari, april en no-
vember 2004 en in januari en februari 2005. Tijdens de bijeenkomsten leverde de com-
missie commentaar op het onderzoeksplan, op werkwijzen en op conceptrapportages, 
hetgeen resulteerde in aanpassingen. Tevens waren commissieleden behulpzaam bij het 
verkrijgen van toegang tot functionarissen en informatie. De onderzoekers zeggen de 
commissieleden op deze plaats dank voor hun ondersteuning. Ook de respondenten die 
bereid waren tot interviews of het bijwonen van een expertmeeting zijn wij zeer erkente-
lijk. 
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4. Bedrijfsrecherche bij banken 
 

4.1 De branche 
 
Branche-organisaties 
Voor de kredietinstellingen zoals bedoeld in de Wet toezicht kredietwezen is de Neder-
landse Vereniging van Banken (NVB), opgericht in 1989, de branche-organisatie.22 Zij 
verenigt vrijwel alle in Nederland actieve banken, inclusief vestigingen van buitenlandse 
banken (Nederlandse Vereniging van Banken, 2004). De NVB behartigt de gemeenschap-
pelijke belangen van de Nederlandse banken en heeft wat betreft veiligheidsbeleid een 
afdeling die zich onder meer met criminaliteitsbeheersing bezig houdt. Hier werken 5 
medewerkers aan veiligheid en integriteit. Zij hebben een ‘loketfunctie’ voor NVB-leden 
en proberen incidenten te bundelen om de autoriteiten feitelijk bij te staan in opspo-
ringsactiviteiten. Strikt genomen is deze afdeling van de NVB dan ook feitelijk zelf als 
bedrijfsrecherche aan te merken. 

Een tweede relevante branche-organisatie is de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken 
(SFH). Deze vertegenwoordigt banken, verzekeraars, pensioenfondsen en overige hypo-
theekverstrekkers. Met 43 aangesloten maatschappijen heeft de SFH een vrijwel 100% 
dekking van de branche. Hypotheekverstrekkers zijn er aan gehouden al bij het verstrek-
ken van hypotheken onderzoek te doen in het kader van ‘bancaire zorgvuldigheid’. Op 
korte termijn zou, op voorwaarde dat het CBP akkoord gaat, een eigen signaleringssys-
teem voor fraudesignalen van start, vergelijkbaar met het EVA-systeem bij de banken. 
Omdat dergelijke signalen altijd betrekking hebben op personen en hun gedragingen is er 
bij de Stichting in ruime mate sprake van activiteiten zoals bedoeld in de WPBR, zij het 
dat dit vrijwel steeds louter dossieronderzoek is. 

 
Aard en omvang van de branche 
Het (verplichte) register van De Nederlandse Bank telde in 2003 141 instellingen, waar-
van 91 algemene banken, de Rabobank als netwerk van lokale bankkantoren, 10 effec-
tenkredietinstellingen, 4 spaarbanken, 4 hypotheekbanken en 31 bijkantoren van niet-
Nederlandse banken. Iedere bancaire organisatie kent op enigerlei wijze een specifieke 
bedrijfsrecherchefunctie, van waaruit diverse soorten onderzoeken worden verricht zoals 
in volgende paragrafen omschreven. De omvang daarvan varieert (in Nederland) van één 
medewerker met meerdere taken tot aparte afdelingen van tientallen gespecialiseerde 
medewerkers. Daarnaast zijn er nog enkele instellingen die op enigerlei wijze facilitaire 
diensten verrichten voor het betalingsverkeer die tot de financiële sector kunnen worden 
gerekend en ook onderzoeksactiviteiten verrichten. 

Wanneer de huidige, brede definitie van recherchewerkzaamheden in de WPBR zou wor-
den toegepast op de bancaire sector zou naar schatting de helft van de bankmedewer-
kers hieronder vallen. 

                                        
22 Meer gedetailleerde informatie is te vinden op www.nvb.nl.  
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4.2 Activiteiten en werkwijzen 
 
Organisatie van onderzoeksactiviteiten 
De NVB geeft aan dat binnen de banken de afdelingen die veiligheidsonderzoeken en 
dergelijke doen doorgaans weer onder andere afdelingen vallen. Het gaat dus niet langer 
om een stafafdeling die rechtstreeks onder de directie valt. Vaak vindt het een plaats 
binnen de afdeling compliance. Daarnaast wordt het aspect veiligheid steeds meer geïn-
tegreerd bij productverantwoordelijke afdelingen als operational risks, zodat het niet 
meer mogelijk is om te onderscheiden welke medewerkers onderzoeken doen in relatie 
tot veiligheid en criminaliteit. Vrijwel iedereen in de banksector doet strikt genomen per-
soonsgerichte onderzoeken. 

 
Werkwijzen 
Banken verrichten veelvuldig onderzoek naar eigen me dewerkers, naar klanten en naar 
derden, vooral omdat dit wettelijk is vereist. Ten aanzien van integriteit bijvoorbeeld zijn 
banken verplicht elkaar te informeren over de betrouwbaarheid van medewerkers. Er 
moet dan een ‘integriteitsverklaring’ worden afgegeven (Staatscourant 23 XII 2003: 58). 

De controles zijn strikt en worden zwaarder naarmate de betrokkene dichter bij de top 
zit. Veel onderzoek naar klanten is verplicht naar aanleiding van de sanctiewetgeving. 
Het motto is Customer due diligence: ‘ken uw klant’. Dat gaat ver: de bank moet van de 
klant de achtergronden weten, welke business zit hij in, waar komt het geld vandaan en 
waar gaat het naar toe? Ook de omgeving van de klant wordt daarbij meegenomen, af-
hankelijk van de omvang van de rekening. Voorts bestaat er een meldplicht in het kader 
van de Wet MOT, waarbij de instellingen verrijkte informatie moeten aanleveren en dus 
opnieuw zelf onderzoek moeten doen. Ook het eigen fraudeloket van de NVB moet in het 
kader van het handhavingsarrangement met het Openbaar Ministerie goed onderbouwde 
aangiften doen. De overheid vraagt dus in verschillende hoedanigheden om veel onder-
zoek. De NVB wijst er op dat naar schatting 80-90% van de gemelde fraudes georgani-
seerd van karakter is, hetgeen dus tamelijk uitvoerig eigen onderzoek vereist. In 2004 is 
de nieuwe Wet vordering gegevens financiële sector in werking getreden, die wederom 
om het aanleveren van informatie vraagt waarvoor onderzoek noodzakelijk is. Banken 
moeten op verzoek aangeven welke rekeningen iemand houdt, welke namen daarbij ho-
ren en op bevel moeten alle stukken daarop betrekking hebbende worden uitgeleverd. 

Wat het aantal onderzoeken betreft verricht een grote bank jaarlijks enige honderden 
onderzoeken. Een respondent sprak namens een dienstverlenende organisatie die in de 
bankwereld een ‘helikopterview’ heeft waar het fraude met betalingssystemen betreft. Zij 
verrichten met twee dozijn onderzoekers jaarlijks honderden onderzoeken. De omvang 
en duur daarvan lopen sterk uiteen. Soms is de (voorziene) impact van een incident 
dermate groot dat er een crisisteam wordt samengesteld waarin onder meer leden van 
de Raad van Bestuur zitting nemen. 

Alle respondenten geven aan dat bij onderzoeken vooral gewerkt wordt op basis van dos-
sieronderzoek, doorzoeken en vergelijken van databestanden, open bronnen en inter-
views met rechtstreeks of indirect betrokkenen. Bij interne incidenten komt ook het 
vraaggesprek vaak aan bod en vindt er bij gelegenheid onderzoek naar computergebruik 
of telecommunicatie plaats. 

Bancaire veiligheidsonderzoekers melden dat het overgrote deel van hun activiteiten (tot 
zo’n 80%) zich richt op eigen medewerkers. Voor de rest zijn onderzoeken gericht op 
cliënten (individuen en bedrijven). Banken zijn om historische redenen formeler bij het 
registreren van fraudes en dergelijke dan in de verzekeringswereld gebruikelijk is. 

Onderzoekers van de organisatie met ‘helikopterview’ verrichten naar aanleiding van in-
cidenten soms feitelijke daderonderzoeken, wanneer op basis van diverse bronnen wordt 
geprobeerd modus operandi en identiteit van daders vast te stellen. Hun gegevens wor-
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den dan direct gedeeld met de politie. Soms gaan medewerkers over tot posten op een 
locatie waar herhaaldelijk fraude wordt gepleegd, vooral doordat de politie hiertoe de 
capaciteit ontbeert. Het gericht observeren van natuurlijke personen komt vrijwel nooit 
voor. 

 
Toepassing resultaten 
De onderzoeksresultaten worden op diverse manieren in bedrijfsprocessen gebruikt, met 
name bij het tegengaan van verlies en wetsschendingen en in het voldoen aan wettelijke 
verplichtingen ten aanzien van het aanleveren van relevante gegevens aan diverse in-
stanties. Banken moeten zoals gezegd ook elkaar op de hoogte stellen van relevante in-
cidenten met hun personeel, teneinde het overstappen van malafide medewerkers naar 
een ander bancair bedrijf te voorkomen. Zij hebben ter uitvoering van deze taken echter 
geen extra wettelijke bevoegdheden gekregen, hetgeen volgens de NVB een spannings-
veld oplevert. 
Rapportage van bevindingen vindt veelal plaats (vrijwel altijd via de chef van de veilig-
heidsafdeling) aan zowel de lijnmanager (operationeel verantwoordelijke) als op een ho-
ger niveau. Bij banken is dat niet zelden de raad van bestuur. 
Notoire fraudeurs in zowel de verzekerings- als de bankensector worden door een ge-
meenschappelijk meldsysteem (verwijzingsindex op NAW) onderling bekend gemaakt. Al 
dergelijke registraties zijn aangemeld bij en hebben de goedkeuring van het CBP. 

 
Personeel en leiding 
Fraudeonderzoekmedewerkers bij financiële instellingen hebben vaak een opsporingsach-
tergrond of zijn opgeleid als bancair analist. Medewerkers van de instelling met helikop-
terview in de bankwereld moeten vaak conceptaangiften opstellen, zodat een politiële 
achtergrond bijna een must is. Er wordt geïnvesteerd in opleidingen: Rechercheschool, 
misdaadanalyse, forensic accountancy, risicomanagement en interviewtechnieken. 

Waar de onderzoeksfunctie geïntegreerd is met andere activiteiten valt deze wat betreft 
aansturing doorgaans binnen de lijnorganisatie. Elders werken gespecialiseerde afdelin-
gen doorgaans onder eigen management, kort aangestuurd vanuit de directie en bij ge-
legenheid de Raad van Bestuur. 

 
Uitbesteding en samenwerking 
De NVB weet te melden dat banken bij gelegenheid voor zowel interne als externe onder-
zoeken recherchebureaus inhuren. Hierbij hecht men er veel belang aan dat het om 
bonafide, goed gecontroleerde bedrijven gaat. Ook schakelen banken vaak de organisatie 
met ‘helikopterview’ in, die over gespecialiseerde medewerkers beschikt. Deze organisa-
tie werkt zeer intensief samen met de politie. Zij zet voor specifieke werkzaamheden zo-
als dactyloscopisch onderzoek en observatiewerk een bekend gecertificeerd recherchebu-
reau in. 

Ook wordt overwogen om de screening van medewerkers op fee-basis te gaan outsour-
cen. De reden hiervoor is vooral gelegen in capaciteitsproblemen, want met zo’n 10.000 
onderzoeken per jaar neemt dit een behoorlijke omvang aan. Tot slot wordt er ook werk 
uitbesteed aan forensisch accountants. 

Respondenten geven aan dat wanneer fraude is aangetoond, er vrijwel altijd aangifte 
wordt gedaan. 

Tot slot kan worden gemeld dat financiële deskundigen vanuit de bankwereld al langere 
tijd op structurele basis (convenant) deel uitmaken van rechercheteams om als interme-
diair te fungeren tussen de opsporing en de bankwereld. 
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4.3 Regulering en kwaliteitsbewaking 
 
Procedures en protocollen 
Onderzoeksactiviteiten in de banksector zijn op diverse wijzen gereglementeerd en gere-
guleerd. Wat beleidsvorming betreft bepaalt de afdeling Global in een concern wat er 
gebeurt; zij bepalen het veiligheidsbeleid wereldwijd en hebben zo een regiefunctie. Ook 
door verplichtingen in het kader van toezicht is een bedrijf compliant over de grenzen 
heen. Omdat toezicht is gebaseerd op allerlei wetgeving, zoals de Wet toezicht krediet-
wezen, mag het door banken niet geweigerd worden. Alle banken hebben dezelfde basis-
gedragscode inzake integriteitsvoorschriften, waarop zij zelf kunnen voortbouwen. De 
gedragsregels worden vaak verwerkt in een Handboek Veiligheidszaken, dat niet open-
baar is. De NVB verschafte de onderzoekers een twee centimeter dikke (maar nog niet 
complete) stapel relevante en actuele wet- en regelgeving en bindende gedragscodes, 
waaronder de Algemene bankvoorwaarden, de Integriteitscode, de Gedragscode Verwer-
king Persoonsgegevens Financiële Instellingen en een pakket Regelingen voortvloeiende 
uit het Besluit Integere Bedrijfsvoering door kredietinstellingen en verzekeraars. Er wordt 
op diverse wijzen zowel intern als door externe organen waaronder het College Bescher-
ming Persoonsgegevens, DNB en de Autoriteit Financiële Markten, toezicht op de sector 
uitgeoefend.  

Het bestuur van banken en de directie worden gecontroleerd door de toezichthouders. Zij 
ondergaan een grondige betrouwbaarheidstoets. Alle medewerkers daaronder worden 
door de banken zelf gescreend. 

Er is een klachtencommissie, maar de daaraan voorgelegde zaken gaan voornamelijk 
over persoonsregistraties. Voor zover in het kader van dit onderzoek viel na te gaan 
functioneert deze commissie effectief; zij rapporteert via de website van de NVB. 

 
Mate waarin men reeds aan de WPBR-eisen voldoet 
De NVB wijst op het bestaan van talrijke protocollen en regels, deels vanuit de overheid 
opgelegd en deels het resultaat van zelfregulering. In de praktijk is volgens de NVB hie r-
door deze branche meer transparant dan de particuliere recherchebureaus.Onze inschat-
ting is dat met enige aanpassingen vanuit de bestaande situatie relatief soepel op een 
WPBR-niveau van transparantie en toezicht kan worden gekomen. Een voorbeeld hiervan 
is de voorvallenregistratie: die bestaat in de meeste gevallen al. Ook de reglementering 
van bijzondere verrichtingen en persoonsregistraties is er al. Wel zullen dan specifieke 
bedrijfsrecherche-activiteiten zoals fraudeonderzoeken wat strakker dienen te worden 
vastgelegd ten behoeve van kwantitatieve overzichten in een jaarverslag. 

 
Normschendingen 
Incidenten rond de activiteiten van bedrijfsrecherche binnen de financiële sector zijn des-
gevraagd door respondenten niet gemeld. Wel is uit de vakpers en uit jurisprudentie het 
een en ander te destilleren. Werknemers van banken hebben enige malen via de kort 
geding rechter gepoogd om de consequenties van onderzoeken door de bedrijfsrecherche 
af te wenden, en deels met succes. 23 Ook zijn klanten er via de rechter in geslaagd om 
een kennelijk onterechte vermelding op de ‘zwarte lijst’ wegens een onjuiste opgave van 
inkomen teniet te doen. 

                                        
23 Nuis (2004) vermeldt onder meer een in dit verband relevante casus. In een arbeidsrechtelijke casus (Kan-
tongerecht Amsterdam, 28 mei 1998, Jurisprudentie Arbeidsrecht 1998, 145) meldde de werkneemster van een 
bank zich direct na de ondervraging ziek. Zij kritiseerde de wijze van ondervraging door de bedrijfsrechercheur 
en de aanpak nadien door de werkgever en eiste smartegeld. Als bewijs overlegde zij een handgeschreven 
verslaglegging van de opmerkingen die tijdens het gesprek door de bedrijfsrechercheur gemaakt waren. Van 
belang is voorts dat de werkgever na het onderzoek concludeerde dat van enige verwijtbare betrokkenheid van 
de werkneemster niet was gebleken en dat zij zou worden gerehabiliteerd. Tijdens de procedure lukte het de 
werkgever niet om het vermoeden van onzorgvuldigheid feitelijk te weerleggen. Een betrouwbare reconstructie 
van de ondervraging was niet mogelijk omdat de ondervraging door slechts één bedrijfsrechercheur was ver-
richt én van de ondervraging geen geluidsopname was gemaakt. De kantonrechter stelde de schadevergoeding 
vast op f 15.000,-. 
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4.4 Consequenties van uitbreiding van de WPBR 
 
Inschatting van de gevolgen door de branche 
Vrijwel iedereen in de banksector verricht in feite persoonsgerichte onderzoeken. Wan-
neer al die werkzaamheden onder het WPBR-regime zouden worden gebracht zou de 
administratieve belasting voor de banken enorm zijn, zo benadrukt de NVB. De meer-
waarde daarentegen is volgens haar gering, want de zelfregulering functioneert al uitste-
kend. 

De NVB wijst er op dat nieuwe regelingen in het kader van de WPBR op allerlei onderde-
len van de bank betrekking zouden kunnen hebben: de afdeling betalingsverkeer, ICT, 
compliance, veiligheidszaken, de auditing. Dat zou een flinke hindernis zijn voor efficiënt 
werken. Men voorziet dan veel extra werk, vooral ook door de verwevenheid van func-
ties: de helft van het bankpersoneel doet op een of andere manier onderzoekswerk. Bo-
vendien is onduidelijk welk belang daarmee gediend zou zijn, welk probleem wordt opge-
lost. Het criterium zou moeten blijven dat onderzoekers werken voor de banken zelf. Er 
is overigens in de bankwereld wel behoefte aan regulering van derden, van wie in het 
kader van veiligheidszaken diensten worden ingehuurd. 

Respondenten uit bankbedrijven zien wel enige mogelijke voordelen wat betreft het vol-
gens een uniform format gaan werken en rapporteren. Wel wijzen ook zij er op dat er op 
dit moment al veel is geregeld en geprotocolleerd; aan nog meer bureaucratie die geen 
meerwaarde heeft is geen behoefte. 

De Stichting Fraudebestrijding Hypotheken meent dat als al haar activiteiten vergunning-
plichtig zouden worden men wat betreft extra administratieve belasting in een onwerkba-
re situatie zou belanden. 

 
Waardering van de gevolgen 
De NVB geeft aan dat men niet de meerwaarde ziet van verdere regulering van onder-
zoeksactiviteiten binnen het eigen bedrijf, dus naar het eigen personeel. Het gaat hierbij 
immers om bevoegdheden die de werkgever heeft en die eventueel gedelegeerd kunnen 
zijn. Die werkgever-werknemer relatie is volgens de NVB al geregeld en er is controle op. 

De onderzoeken van het bedrijf naar de klant vloeien rechtstreeks voort uit aan de ban-
ken opgelegde wettelijke verplichtingen. De registers met klantgegevens vallen onder de 
WBP, hetgeen wordt gecontroleerd door het CBP. Het onder verantwoordelijkheid van de 
NVB gevoerde gemeenschappelijk bankensysteem EVA omvat alle klanten waarmee in 
het verleden problemen zijn geweest. Het gaat om een verwijzingsindex op naam en ge-
boortedatum en de bank waar de oorspronkelijke informatie ligt. Het CBP gaf hier toe-
stemming voor. Bedrijfsgegevens van derden verstrekt een bank ten slotte alleen op ver-
zoek van de politie. 

Wat de SFH betreft ziet men geen voordelen van het onder de WPBR brengen van haar 
activiteiten. Uitbreiding van de Wet biedt geen grotere zekerheden, omdat er al op diver-
se manieren (protocollen, druk van verschillende kanten) waarborgen bestaan die zorgen 
dat er keurig wordt gewerkt. 

Een deskundige op het gebied van bancaire veiligheid meent dat het wel goed zou zijn 
als de bedrijfsrecherche in deze sector onder de WPBR zou gaan vallen. Dat zou bedrij-
ven wat voorzichtiger maken, want er gebeurt volgens deze respondent nog wel eens iets 
waar vraagtekens bij te plaatsen zijn, bijvoorbeeld bij het inkopen van informatie uit het 
buitenland. 
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Gewenste aanpassingen/bijzondere regimes 
De NVB verwacht dat bij een nieuwe wettelijke verplichting banken hun onderzoeksactivi-
teiten indien mogelijk onder een andere naam gaan brengen (en geeft daar overigens 
geen voorbeelden bij). Zelfregulering zou dan ook volgens haar een betere weg zijn, 
waarbij zorgvuldig moet worden gekeken naar wat er nu al wordt gemeld en gecontro-
leerd. Er is immers nu al een meldplicht van substantiële incidenten aan toezichthouders, 
zo benadrukt de NVB. Zij benadrukt dat de NMa en de AFM in personeel per jaar zowat 
verdubbelen. Ze hebben goed opgeleide controleurs die zeer gespitst zijn. Het gaat in-
middels om een hele “integriteitsindustrie”.  

 

4.5 Samenvatting 

De Nederlandse bankwereld kent de Nederlandse Vereniging van Banken als representa-
tieve branche-organisatie. De NVB zelf heeft onder meer zelf een afdeling die als bedrijfs-
recherche is aan te merken. De bedrijfsrecherchefunctie is bij banken op uiteenlopende 
wijze georganiseerd en in toenemende mate geïntegreerd in de primaire bedrijfsproces-
sen. 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 ver-
plichtingen. Onderzoeksmethoden en dergelijke zijn strak gereglementeerd, het gebruik 
ervan staat onder toezicht. Het resultaat van grotere onderzoeken wordt gerapporteerd 
naar strategisch niveau. Banken werken onderling samen, onder meer door middel van 
een verwijzingsindex. Er wordt met regelmaat externe onderzoekscapaciteit ingehuurd. 

Volgens de strikte definities in de WPBR zou ongeveer de helft van alle bedrijfsactivitei-
ten, en daarmee een substantieel deel van het bankpersoneel onder die wet vallen. On-
derbrenging onder de Wet zou een zware extra belasting van de organisaties opleveren, 
waarbij de meerwaarde verhoudingsgewijs gering blijft. Wanneer het lukt een scheiding 
aan te brengen tussen primaire bankwerkzaamheden en ‘echt’ recherchewerk kan een 
restrictieve toepassing van de WPBR een beperkte extra belasting betekenen, met waar-
schijnlijk een meerwaarde in een betere bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 24 
Bestaande controlemechanismen kunnen met enige aanpassing ‘WPBR-compatibel’ wor-
den gemaakt. 

                                        
24 Op het onderscheid tussen het primaire bedrijfsproces en bijzondere werkzaamheden, waaronder onder-
zoekswerk, wordt in het slothoofdstuk nader ingegaan. 
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5. Bedrijfsrecherche bij verzekeringsbedrijven 
 

5.1 De branche 
 
Branche-organisaties 
Het Verbond voor Verzekeraars is de branche-organisatie in deze sector en dekt vrijwel 
de hele branche, die in totaal circa 700 verzekeringsmaatschappijen omvat waarvan veel 
kleinere. Het Bureau Justitiële Zaken bij het Verbond coördineert de contacten met justi-
tie en politie. De samenwerking is intensief. Medewerkers hiervan lopen met recherche-
teams mee op bijvoorbeeld reeksen autodiefstallen. Zij bedienen zich van eigen databan-
ken. 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is een specifieke organisatie die met haar ongeveer 45 
leden vrijwel de gehele branche van zorgverzekeraars dekt. ZN verricht naar eigen schat-
ting circa 2.000 onderzoeken per jaar. Daarbij gaat het voornamelijk om declaratiecon-
trole, zowel bij cliënten, zorgverleners als tussenpersonen. Daarnaast doet ZN ook aan 
fraudebestrijding en verricht men in voorkomende gevallen onderzoek naar eigen mede-
werkers. Men werkt op basis van een protocol en een gedragscode. Er is een tweemaan-
delijks thematisch overleg tussen onderzoekers van diverse bedrijven. 

Bij het Platform Fraudecoördinatoren Verzekeraars zijn circa 125 maatschappijen (inclu-
sief concernonderdelen) aangesloten. Het gaat om een min of meer informeel platform, 
gericht op kennisuitwisseling, versterken van eenvormigheid en  professionalisering. 

 
Aard en omvang van de brancheDe belangrijkste segmenten in de verzekeringsbran-
che zijn schade-, levens- en zorgverzekeringen. Het Verbond van Verzekeraars verenigt 
ruim tweehonderd aangesloten leden, die vrijwel allemaal een bedrijfsrecherchefunctie 
binnen hun organisatie hebben (Verbond van Verzekeraars, 2004). Zoals bij de banken 
varieert dit van een enkele medewerker met meerdere taken tot afdelingen met tiental-
len gespecialiseerde medewerkers. Een indicatie van het aantal zaken is lastig te geven 
omdat die in omvang sterk uiteenlopen, maar de veiligheidsafdeling van een grote verze-
keraar meldde jaarlijks circa 1.500 onderzoeken te verrichten. 

Volgens branche-organisaties valt bij de verzekeraars strikt genomen –net als bij de ban-
ken- vrijwel het gehele operationele proces onder de WPBR, wanneer die op de sector 
van toepassing zou worden. In die zin doet vrijwel iedere medewerker onderzoek op ba-
sis van persoonsgegevens. 

 

5.2 Activiteiten en werkwijzen 
 
Organisatie van onderzoeksactiviteiten 
Binnen verzekeringsmaatschappijen zijn er in grote lijnen drie typen functies te ontwaren 
die relevant zijn in het kader van onderzoek naar onregelmatigheden: fraudecoördinato-
ren, teams speciale zaken en security-afdelingen. Die laatste zijn vooral van belang voor 
interne onderzoeken. Eén respondent meldde dat zijn fraudeonderzoeksafdeling bij een 
verzekeringscoöperatie op korte termijn een aparte BV wordt, die ook voor andere op-
drachtgevers dan het moederbedrijf toedrachtsonderzoeken kan gaan doen. Er is een 
vergunning aangevraagd. De betreffende respondent noemde als een belangrijk verschil 
met de huidige situatie dat het niet meer zo is dat de afdeling “én politie én OM én rech-
ter” is.25 

                                        
25 Eenzelfde perceptie valt ook bij gelegenheid uit de mond van anderen op te tekenen. Zo bekritiseerde recen-
telijk een vakbondsvertegenwoordiger de gang van zaken tijdens een onderzoek naar incidenten in een casino, 
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Werkwijzen 
De relevante activiteiten komen voornamelijk neer op onderzoek naar acceptatie van 
klanten en claims, en schadeafhandeling. Daarnaast verricht men achtergrondonderzoe-
ken met betrekking tot de integriteit van sollicitanten en medewerkers. Voorts komt er 
veel werk uit de nieuwe eisen van de overheid inzake terreurwet- en regelgeving en de 
bestrijding van georganiseerde criminaliteit, zoals customer due diligence. 

Het is duidelijk dat er sprake is van het uitvoeren van recherche-activiteiten in de verze-
keringsbranche, hoewel een groot deel van het werk volgens respondenten wordt uitbe-
steed aan recherchebureaus en expertisebureaus. De gehanteerde werkwijzen komen 
overwegend neer op het checken van verstrekte informatie, onder meer in open bronnen 
als Handelsregister en Kadaster, het koppelen van bestanden en interviewen van betrok-
kenen. Veel respondenten geven aan dat door middel van ‘data mining’ op fraude-
indicatoren in de eigen bestanden naar gevallen van fraude wordt gezocht. 

Er zijn doorgaans binnen- en buitendiensten, die respectievelijk desk research en veld-
werk (interviews, observaties) doen. Verzekeraars geven aan dat bij arbeidsongeschikt-
heidszaken incidenteel observaties op natuurlijke personen worden verricht. Bij interne 
fraudes worden wel camera’s geplaatst, doorgaans in samenspraak met de voorzitter van 
de centrale OR. Geen enkele verzekeringsmaatschappij zou eigen observatierechercheurs 
in dienst hebben. Voor zover er forensisch-technisch onderzoek wordt gedaan (bijvoor-
beeld bij brandschade en ongevallen) gebeurt dat vaak door extern ingehuurde experts. 

Daarnaast melden enkele respondenten ook het monitoren van telecommunicatieverkeer, 
het rechtstreeks of via camera’s observeren, het doorzoeken van kasten en dergelijke, 
het doorzoeken van computers en analyseren van dataverkeer. Bij de onderzoeken wordt 
met regelmaat om bijstand van gespecialiseerde ICT-medewerkers gevraagd. 

Bedrijfsrecherchediensten maken gebruik van uiteenlopende systemen om incidenten en 
mutaties in het kader van onderzoeken te registreren. Deels gaat het daarbij om softwa-
re die vergelijkbaar is met de bedrijfsprocessensystemen zoals die ook bij politiediensten 
in gebruik zijn. Soms is een register en applicatie voor eigen gebruik ontwikkeld. De sys-
temen zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van de afdeling veiligheid, speciale za-
ken of hoe de functie is ingericht en betiteld. Wel zijn er interne en externe verwijzings-
registers. Er is steeds een privacyreglement. 

 
Toepassing resultaten 
De meeste incidenten binnen het domein van de zorgverzekeraars worden civielrechtelijk 
of tuchtrechtelijk afgehandeld, tenzij het gaat om zaken met een ongewoon grote om-
vang. Het gaat niet alleen om verzekerden die proberen te frauderen: ook bij zorgverle-
ners als tandartsen wordt gefraudeerd, bijvoorbeeld door het zogenoemde ‘upcoden’, het 
declareren van verrichte handelingen onder een hoger tarief. Bij de verzekeringsbranche 
is gebleken dat artsen elkaar onderling tippen over mogelijkheden tot fraude. Notoire 
fraudeurs worden in samenwerking met de banken op een zwarte lijst gezet. Bij bewezen 
fraude wordt volgens de meeste respondenten steevast aangifte gedaan. In de zorgsec-
tor worden zaken ook tuchtrechtelijk en civielrechtelijk afgehandeld. 

 
Personeel en leiding 
Fraudecoördinatoren zijn van uiteenlopend niveau: van sterk beleidsmatig tot zeer opera-
tioneel. Zij hebben ook bij verzekeraars vaak een politieachtergrond. Er is een netwerk 
van fraudecoördinatoren uit de bedrijven dat onderling tips en ervaringen uitwisselt. De-
ze coördinatoren hebben binnen hun eigen bedrijf doorgaans weer een netwerk van frau-
decontactpersonen, die bij de vestigingen veelal de fraudepreventie en –bestrijding als 
neventaak hebben. 

                                                                                                                          
waarbij medewerkers urenlang waren verhoord, terwijl er geen aangifte was gedaan: “Nu speelt Holland casino 
rechercheur, officier van justitie en rechter tegelijk” (Parool 3 februari 2005). 
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Zorgverzekeraars Nederland heeft een opleidingstraject in ontwikkeling, waarmee men 
de professionaliteit van de branche een nieuwe impuls denkt te geven. 

 
Uitbesteding en samenwerking 
Uit alle contacten blijkt  dat in de verzekeringsbranche veel opdrachten worden uitbesteed 
aan recherchebureaus, expertisebureaus en informatiebureaus. Er zijn naar schatting 
hooguit 40 tot 50 eigen experts en onderzoekers bij de verzekeraars werkzaam, de rest 
wordt ingehuurd. Bij uitbesteding doen zich soms problemen voor, bijvoorbeeld doordat 
verzekeraars de gebruikte dossiers na afloop zelf willen beheren, terwijl de recherchebu-
reaus die vast willen houden. 
Over het algemeen verloopt de samenwerking tussen verzekeraars en externe schade-
experts door het jarenlange intensieve contact echter tamelijk soepel. Die samenwerking 
is zo nauw dat men feitelijk dezelfde manier van werken heeft en dat kwaliteit en toe-
zicht zijn verzorgd, doordat de verzekeraars de eisen stellen. De opleiding van de experts 
komt dan ook voort uit die eisen. Er wordt vaak gewerkt op basis van Service Level 
Agreements, waarin afspraken worden gemaakt over de kwaliteit en de snelheid van het 
onderzoek, alsook over zaken als integriteit en geheimhouding. 

De samenwerking tussen bedrijven binnen de branche is relatief intensief. Wel liet het 
Verbond weten dat lang niet alle fraudegevallen bij haar worden gemeld, al is dat ver-
plicht. 

Over de samenwerking met de politie zijn verzekeringsbedrijven over het algemeen niet 
erg positief, ondanks het bestaan van een Fraudeprotocol en goede relaties met het 
Functioneel parket. Verzekeraars melden vrijwel steevast aangifte te doen van fraudeza-
ken bij de politie: landelijk zou het jaarlijks om enige honderden zaken gaan. Er wordt 
door justitie echter zelden actie op ondernomen. Een respondent meldde op slechts één 
van de 17 aangiften in de afgelopen periode een reactie van de politie te hebben gehad. 
 

5.3 Regulering en kwaliteitsbewaking 
 
Procedures en protocollen 
Net als in de bankensector werden de onderzoekers door alle respondenten gewezen op 
de talrijke en gedetailleerde protocollen en gedragscodes die de sector reeds langere tijd 
hanteert.26 De naleving daarvan wordt bewerkstelligd door een stelsel van toezicht: de 
Raad van Toezicht voor de branche geniet volgens het Verbond groot gezag door het ge-
halte van haar leden (waaronder zich leden van de Hoge Raad bevinden) en doordat haar 
oordelen duidelijke consequenties hebben.27 Zorgverzekeraars Nederland heeft een eigen 
protocol en gedragscode. 

Voorts is er een onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, die klachten in 
behandeling neemt en zo nodig ondernemingen op de vingers tikt. Expertisebureaus val-
len bij gelegenheid onder ditzelfde Klachteninstituut. Tot slot zijn de Verzekerings-kamer 
en de Ombudsman beschikbaar. 
 
Mate waarin men reeds aan de WPBR-eisen voldoet 
Een vertegenwoordiger van het Platform Fraudecoördinatoren meent dat uitbreiding van 
de reikwijdte van de wet op zich geen groot probleem hoeft te zijn, omdat de essentie 
van de regels al wordt gevolgd. Er zijn immers adequate protocollen en interne richtlij-
nen. Deze respondent maakt echter het voorbehoud dat de perceptie hiervan bij anderen 

                                        
26 Het gaat onder meer om de Gedragscode Verzekeraars, het Protocol betreffende Preventie en bestrijding van 
fraude in de verzekeringsbranche, de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek en het Inventarisatiedocument In-
formatie-uitwisseling Verzekeraars-Justitie/Politie. Ook is op initiatief van het Verbond onlangs een Gedragsco-
de voor expertiseorganisaties tot stand gekomen. Naast dergelijke regelgeving zijn talrijke zaken zoals de in-
formatie-uitwisseling tussen verzekeraar en cliënt deels geregeld in het verzekeringsrecht. 
27 In het kader van dit onderzoek was het niet mogelijk om claims omtrent het gezag van een toezichthoudend 
orgaan grondig te verifiëren. 
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kan verschillen, en dat vooral de toon bij eventuele invoering van grote invloed zal zijn 
op acceptatie. De mate van transparantie verschilt nog bij de diverse ondernemingen. 
 
Normschendingen 
Er zijn uit de media en literatuur recentelijk geen ernstige gevallen van normschendingen 
bekend geworden rond bedrijfsrecherchediensten in de verzekeringssector. 
 

5.4 Consequenties van uitbreiding van de WPBR 
 
Inschatting van de gevolgen door de branche 
Het Verbond van verzekeraars voert aan dat volgens de letter van de huidige WPBR een 
jaarverslag over recherchewerkzaamheden (in casu de gewone schaderegelingen, dus de 
core business van verzekeraars, ook bij inhuren van schade-experts) iedere schadeclaim 
zou omvatten. Het gaat dan naar schatting om zo’n 8 tot 10 miljoen gevallen per jaar. 

Een deel van de verzekeraars geeft echter te kennen dat met een realistische toepassing 
van de WPBR, alleen betrekking hebbend op de veiligheidsafdelingen, een wetsuitbre i-
ding geen al te groot probleem zou hoeven zijn. De essentie van de regels wordt nu al 
gevolgd door toepassing van protocollen en interne richtlijnen. De toon zal bij invoering 
echter van groot belang zijn. 

Zorgverzekeraars Nederland ziet in een verplichte screening van personeel geen be-
zwaar: nu gebeurt dit al op basis van de door de sollicitant verstrekte gegevens zoals 
diens CV, al zijn de mogelijkheden beperkt ten aanzien van strafrechtelijke gegevens. 
Kwaliteit en opleiding van medewerkers vormen geen probleem zolang er geen toets of 
certificering wordt opgelegd (wat binnen de WPBR natuurlijk wel het geval is in de vorm 
van een verplicht diploma). Een jaarverslag zou niet uitgebreider moeten zijn dan nu 
reeds wordt uitgebracht. 
 
Waardering van de gevolgenVanuit het Verbond wordt benadrukt dat onder een let-
terlijke interpretatie van de WPBR feitelijk iedere schadeclaim gemeld zou moeten wor-
den. De administratieve belasting voor de verzekeraars zou daarmee volgens haar on-
aanvaardbaar worden. Een realistische toepassing zou dus het hoogst haalbare zijn. 

Per saldo ziet ZN niet de meerwaarde in van een uitbreiding van de WPBR, omdat er al 
netjes gewerkt wordt in deze sector. 

Algemeen vindt men dat alle informatie die door een schade-expert verzameld en 
gebruikt wordt ten behoeve van de afwikkeling van een ‘normale’ schadeclaim niet 
als onderzoeksactiviteit in de zin van de WPBR zou moeten worden aangemerkt. Een 
deel van de respondenten uit de sector kan zich wel voorstellen dat het ministerie hun 
afdeling vergunningplichtig wil maken. Anderen menen dat dit niet nodig is, omdat de 
gegevens die worden verzameld afkomstig zouden zijn uit open bronnen. Dat een verze-
keraar over persoonsgegevens beschikt waar een gemiddelde burger niet over beschikt, 
hoort volgens hen bij het vak en bij de eis vanuit de overheid om ‘de klant te kennen’. 
 
Gewenste aanpassingen/bijzondere regimes 
Op bepaalde onderdelen van de WPBR zou naar de mening van branchevertegenwoordi-
gers wel enige aanpassing nodig zijn. Zo zouden de bewaartermijn en het zwijgrecht bin-
nen de huidige WPBR problemen opleveren. Een verzekerde die een claim indient heeft 
geen verplichting om informatie te verschaffen, maar honorering van de claim wordt in 
zo een geval onwaarschijnlijk. 

Het Platform Fraudecoördinatoren vindt het verplicht vragen van toestemming voor aan-
stelling van personeel wat te ver gaan, al zou het feitelijk weinig problemen opleveren. 
Voordeel is dat het screenen van personeel gemakkelijker zou worden. Het is echter de 
toon die de muziek maakt: waarom zou men ineens toestemming van een korpschef 
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moeten vragen? Een betere en meer acceptabele constructie zou zijn dat een verklaring 
van goed gedrag wordt gevraagd. 
 

5.5 Samenvatting 
Het Verbond voor Verzekeraars is de representatieve branche-organisatie in de verzeke-
ringswereld. Haar Bureau Justitiële Zaken fungeert als recherchebureau. Zorgverzeke-
raars Nederland vervult een vergelijkbare rol in haar sub-branche. Het Platform Fraude-
coördinatoren is een informeel inhoudelijk overlegplatform. Vrijwel alle circa 200 verze-
keringsbedrijven hebben een recherchefunctie, waarvan de omvang en organisatorische 
inbedding varieert. Een grote maatschappij verricht jaarlijks circa 1.500 onderzoeken. 
Hierbij gaat het om personeelsscreening en onderzoek naar acceptatie en claims van 
klanten. Ook verplicht specifieke overheidswetgeving tot veel onderzoek. Veel van het 
werk komt meer op dossieronderzoek en bestandenvergelijking. De buitendienst doet ook 
interviews en observaties. Er wordt veel werk uitbesteed aan recherche- en expertisebu-
reaus, 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 klachtenre-
geling.  

Een strikte interpretatie van de WPBR zou zowat alle activiteiten (en daarmee vrijwel alle 
medewerkers) onder de wet brengen. Hiervan zou de consequentie zijn dat er een zware 
extra administratieve werklast komt tegenover een relatief geringe meerwaarde. Daaren-
tegen zou een beperkte toepassing op de veiligheidsafdelingen op vrij weinig bezwaren 
stuiten. Hoewel al grotendeels analoog aan de WPBR wordt gewerkt, zou de zorgvuldig-
heid hiermee gediend zijn. 
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6. Bedrijfsrecherche bij overige bedrijven en organisaties 

 

6.1 De branches 
 
Branche-organisatiesIn de categorie ondernemingen in de profitsector, niet zijnde fi-
nanciële instellingen zijn diverse koepelorganisaties relevant. Deze richten zich vooral op 
de individuen die in de beveiligingssector werkzaam zijn en zijn op dit moment in meer of 
mindere mate actief. Het gaat om:  

• Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland (VBN); 

• ASIS (American Society for Industrial Security); 

• ACFE (Association of Certified Fraud Examiners); 

• NEROB (Nederlands Register Onderzoekers en Beveiligingsadviseurs) 

• VNO/NCW, commissie Criminaliteit 
 

Aard en omvang van de branches 
“Het onderscheid tussen bedrijfsbeveiligingsdiensten en bedrijfsrecherchediensten is niet 
relevant”, zo zegt een vertegenwoordiger van een koepelorganisatie. Bij elke bedrijfsbe-
veiligingsdienst vinden volgens deze respondent ook recherche-activiteiten plaats, of 
men daar nu aparte onderzoekers voor heeft of niet. Dit beeld wordt ex- of impliciet ook 
door minstens twee andere respondenten onderschreven. De stelling wordt nog eens on-
derstreept door een respondent uit een bedrijf dat aangeeft helemaal met onderzoeks-
werkzaamheden te zijn gestopt. Daar wordt dan later aan toegevoegd “behalve gericht 
op het eigen personeel, natuurlijk”. 

Het Security Jaarboek 2003 geeft ruim 200 bedrijfsbeveiligingsdiensten die zijn te plaat-
sen in onze  categorie ‘overige bedrijven’ (ondernemingen in de profitsector, niet zijnde 
financiële instellingen). Een apart overzicht van bedrijven met en zonder bedrijfsrecher-
chediensten in de zin van dit onderzoek (dus met mogelijk in andere afdelingen geïnte-
greerde recherchefuncties) hebben wij nergens kunnen vinden. In de bedrijfsbeveili-
gingsdiensten in de profitsector zijn industrie, petrochemische industrie, retail en horeca 
relatief sterk vertegenwoordigd. In de non-profitsector geldt dit voor de gezondheids-
zorg, het onderwijs en musea. 

De omvang van het bedrijfsrecherche-element bij de zeer uiteenlopende overige organi-
saties is moeilijk te schatten. Voor het merendeel betreft het hier betrekkelijk kleine af-
delingen van één of enkele medewerkers en gaat het zoals gezegd om bedrijven die ook 
met hun particuliere beveiligingsdienst (geüniformeerd personeel voor de fysieke bewa-
king en beveiliging) bij het Ministerie staan ingeschreven. Een deel van de medewerkers 
zorgt dan voor de fysieke beveiliging, een (kleiner) deel doet onderzoekswerk. 

 

6.2 Activiteiten en werkwijzen 
 
Organisatie van onderzoeksactiviteiten 
De organisatorische ophanging van de onderzoeksafdelingen verschilt. In het ene bedrijf 
zijn de onderzoeksactiviteiten samengebracht op concernniveau, direct ressorterend on-
der de Raad van Bestuur. In de divisies bevinden zich bij dit bedrijf ook nog beveiligings-
diensten, maar richtlijn is dat deze geen onderzoeksactiviteiten mogen verrichten. 

In een ander bedrijf zijn de bedrijfsbeveiligingsdiensten juist ondergebracht binnen de 
divisies en worden op corporate niveau geen onderzoeksactiviteiten uitgevoerd. Gemeen-
schappelijk is wel dat ertussen onderzoeksafdeling en directie of Raad van Bestuur over-
wegend vrij korte lijnen zijn, dat opdrachten hier vandaan komen of dat rapportages hier 
worden neergelegd. 
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Werkwijzen 
Volgens enkele respondenten is het (zie hierboven) realistisch te zeggen dat binnen elke 
bedrijfsbeveiligingsorganisatie onderzoekswerkzaamheden in de zin van de WPBR worden 
uitgevoerd. Er zou alleen verschil zitten in de frequentie en de mate van structuur waar-
binnen deze activiteiten worden uitgevoerd. In alle bedrijven waarmee wij spraken was 
daadwerkelijk sprake van dergelijke onderzoeksactiviteiten, hoewel deze niet allen over 
een speciale onderzoeksafdeling beschikten. 

Een groot verschil is zichtbaar in het subject van de onderzoeken: sommige bedrijven 
richten zich louter op het eigen personeel (interne onderzoeken), anderen richten zich, al 
dan niet in samenwerking met de politie, ook op criminaliteit of incidenten van klanten 
en/of anderen. 

Het aantal onderzoeken dat daarbij wordt uitgevoerd varieert bij onze respondenten 
eveneens sterk: van enkele tientallen voor de organisatie met het kleinste aantal onder-
zoeken tot zo’n 1.500 per jaar voor meest actieve. De duur van onderzoeken kan per 
organisatie sterk uiteenlopen: van zeer kortlopend voor kleine incidenten tot meerdere 
maanden voor complexe aangelegenheden. 

In de onderzochte bedrijven bleek sprake van toepassing van de meeste onderzoeks-
werkzaamheden zoals ook beschreven in de Privacygedragscode particuliere onderzoeks-
bureaus. Sommige bedrijven hebben bepaalde activiteiten nadrukkelijk uitgesloten, bij-
voorbeeld het afluisteren van intern telefoonverkeer. Ook gelden beperkingen op grond 
van beschikbare capaciteit; zo melden twee bedrijven dat zij wel man-observatie toepas-
sen, maar dat dit dan door een als betrouwbaar bekend staand extern bureau wordt uit-
gevoerd. ICT-onderzoeken worden ook nogal eens aan een gespecialiseerd bureau met 
vergunning uitbesteed. 

 
Toepassing resultaten 
De resultaten van onderzoeken worden gerapporteerd aan de directie of het manage-
ment van het organisatieonderdeel waar het voorval heeft plaatsgehad of waarvan een 
medewerker onderdeel uitmaakt. In voorkomende gevallen, afhankelijk van het soort 
organisatie en de zwaarte van de zaak, wordt ook het niveau van concerndirectie en/of 
Raad van Bestuur gerapporteerd. Een van de respondenten geeft aan dat in zijn bedrijf 
altijd op twee niveaus wordt gerapporteerd: manager en naast-hogere manager, zodat 
het niet mogelijk is dat onderzoeksresultaten ‘verdwijnen’. Waar relevant worden de on-
derzoeksresultaten ook ter hand gesteld van de politie. 

 
Personeel en leiding 
Het aantal medewerkers dat zich in hoofdzaak met onderzoeksactiviteiten bezighoudt 
varieert bij de door ons onderzochte bedrijven van 4 tot 15. Relatief veel onderzoekers in 
de bedrijven waarmee werd gesproken hebben een achtergrond als gewoon of bijzonder 
opsporingsambtenaar; dit geldt ook voor de leidinggevenden. 

 
Uitbesteding en samenwerking 
Van uitbesteding is sprake bij specifieke onderzoekswerkzaamheden, zoals hierboven 
aangegeven. Door tenminste één bedrijf wordt aangegeven dat ook specifieke onderzoe-
ken, zoals bijvoorbeeld verdachte ziektegevallen van werknemers, worden uitbesteed, en 
wel aan gecertificeerde recherchebureaus. 

Eén respondent van een koepelorganisatie wijst er op, dat het wel eens voorkomt dat via 
uitbesteding informatie wordt verkregen die normaal gesproken niet legaal te verkrijgen 
is. Een internationaal opererend bedrijf legt in zo’n geval de onderzoeksvraag neer bij 
een buitenlands recherche- of onderzoeksbureau en stelt na ontvangst van de informatie 
geen vragen over hoe men de informatie heeft weten te bemachtigen. Deze respondent 
voorziet overigens dat uitbreiding van de WPBR ook naar deze sector hier een rem op 
zou kunnen zetten. 
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Van samenwerking met de politie is vooral sprake bij overdracht van onderzoeksresulta-
ten in het kader van een aangifte. Opvallend is dat het merendeel van de respondenten 
meldt dat het lastig is zaken aan de politie over te dragen. Dit zou verband houden met 
beperkte politiecapaciteit en de relatief lage prioriteit die de over te dragen zaken in de 
ogen van de politie zouden hebben. 

 

6.3 Regulering en kwaliteitsbewaking 
 
Procedures en protocollen 
Elk van de benaderde bedrijven kent eigen richtlijnen ten aanzien van het initiëren, uit-
voeren en gebruiken van onderzoek. Deze richtlijnen staan overwegend niet op zichzelf: 
er wordt nadrukkelijk gekeken naar welke richtlijnen en codes in de branche aanwezig 
zijn. Zo heeft een van de bedrijven zojuist een eigen bedrijfscode opgesteld, die direct 
ontleend is aan de VPB-Gedragscode. Deze code staat echter binnen het bedrijf niet op 
zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een veelomvattend stelsel van bedrijfscodes. Het 
gaat daarbij om de algemene bedrijfscode, waaruit deelcodes op deelterreinen zijn afge-
leid, op basis waarvan een protocol integriteitonderzoeken is opgesteld, waaronder uit-
eindelijk de gedragscode voor onderzoekers is opgehangen. Dit codestelsel en de speci-
fieke onderzoekscode zijn geaccordeerd door zowel directie als OR. Verder wordt door 
respondenten gewezen op de richtlijnen uit algemene vigerende wetgeving, de wet op de 
OR, de CAO en dergelijke.  

In de meeste benaderde bedrijven is sprake van relatief korte lijnen naar het hoogste 
niveau in de betrokken organisatie (dus divisie of concern). Hieraan wordt gerapporteerd. 
Verschillende bedrijven melden ook een vaste verantwoordingscyclus naar de Onderne-
mingsraad. Hier wordt niet zozeer informatie overlegd over individuele gevallen, maar 
wel over ontwikkelingen per periode, de criteria waaraan onderzoek dient te voldoen en 
dergelijke. 
 
Mate waarin men reeds aan de WPBR-eisen voldoet 
De interne protocollen en regelingen zien – materieel gezien - goeddeels op dezelfde on-
derwerpen als de WPBR en bijvoorbeeld de VPB-Gedragscode, zij het dat op onderdelen 
een andere invulling wordt gegeven. De mate waarin transparant en controleerbaar 
wordt gewerkt verschilt van bedrijf tot bedrijf. 
 
Normschendingen 
De respondenten van de verschillende bedrijven geven aan dat naar de activiteiten van 
hun onderzoekers nog geen (incidentgerichte) onderzoeken van bijvoorbeeld politie of 
CBP hebben plaatsgehad. Elk van de organisaties kent een eigen uitgebreide klachtenre-
geling. Men geeft aan dat het aantal klachten beperkt is. Eén organisatie meldt jarenlang 
geen incidenten te hebben gehad, doch dat onlangs een medewerker van het betreffende 
bedrijf zich voor de trein heeft geworpen na door bedrijfsonderzoekers te zijn gehoord. 
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6.4 Consequenties van uitbreiding van de WPBR 
 
Inschatting en waardering van de gevolgen door de branches 
De inschatting van de gevolgen door de diverse respondenten blijkt zeer gevarieerd, 
evenals de waardering daarvan.28 Aan de ene kant zijn er enkele respondenten – van 
koepelorganisaties – die vooral de positief gewaardeerde consequentie van “grotere 
rechtsgelijkheid” benoemen. Zij zien geen duidelijk inhoudelijk verschil tussen de activi-
teiten van een particulier recherchebureau en de activiteiten van een bedrijfsrecherche-
afdeling. Zij zouden het daarom een goede zaak vinden als ook deze afdelingen en activi-
teiten onder het regime van de WPBR werden gebracht. Een van hen verwacht daardoor 
ook nog een lichte verbetering van de kwaliteit (letterlijk: de “netheid”) van de onder-
zoeksactiviteiten. Men zal toch nog iets voorzichtiger worden, zo is zijn inschatting. Een 
andere respondent neemt een middenpositie in. Deze voorziet geen grote gevolgen, be-
houdens een wat grotere administratieve last. Hij verwacht geen kwaliteitsverbetering of 
grotere waarborgen voor het subject van onderzoek, omdat de interne richtlijnen al veel 
verder gaan dan de eisen van de WPBR. Het nut en de noodzaak van de uitbreiding van 
de wet zijn voor deze respondent dan ook niet duidelijk. 

Datzelfde meent ook een vertegenwoordiger van een koepelorganisatie. Deze respondent 
heeft grote twijfels bij de uitbreiding van de reikwijdte van de wet, die volgens hem al-
leen gerechtvaardigd zou zijn wanneer daarmee een duidelijk aanwijsbaar maatschappe-
lijk belang mee is gediend of beter gezegd een maatschappelijk probleem wordt opgelost. 
De respondent voegt daar aan toe dat, gelet op het grote belang dat tegenwoordig wordt 
gehecht aan de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven, de overheid dan eerst 
dat bedrijfsleven op die verantwoordelijkheid moet aanspreken alvorens naar wetgeving 
te grijpen. Kortom, in zijn beleving worden met het nadenken over de uitbreiding van de 
WPBR twee elementaire stappen overgeslagen. Dat maakt een uitbreiding die gepaard 
gaat met onder meer hogere administratieve lasten – en dus kosten – in zijn ogen moei-
lijk te verkopen. 

Enkele andere bedrijfsvertegenwoordigers voorzien ook zeer praktische problemen. Een 
van hen verwacht dat zijn organisatie minder vrij zal worden in het verrichten van onder-
zoek en in het uitwisselen van informatie met anderen, terwijl dat gezien het maatschap-
pelijk belang van fraudebestrijding wel gewenst is. Een ander voorziet soortgelijke pro-
blemen en kan deze ook haarfijn aanwijzen. Zijn organisatie werkt zeer veel met came-
raobservatie in het gehele beveiligingsbeleid; van de opnamen wordt ook gebruik ge-
maakt bij onderzoeken. De verplichte melding hiervan aan specifieke personen bij onder-
zoeken zou in zijn organisatie ondoenlijk zijn. Verder voorziet hij grote problemen wan-
neer zijn organisatie verantwoording moet afleggen over de veiligheid en incidenten, 
zelfs als het alleen gaat over aantallen. Zijn directie voorziet hier een groot risico op ima-
goschade; staand beleid in deze organisatie is dan ook dat hierover niets naar buiten 
wordt gebracht. Deze beide laatste respondenten beoordelen een eventuele uitbreiding 
van de WPBR naar hun domein als onwenselijk. 

De respondenten die niet apert tegen de wetsuitbreiding zijn benadrukken wel dat die 
uitbreiding alleen serieus genomen kan worden op het moment dat dan ook het toezicht 
voortaan serieus te nemen valt. Wanneer eisen worden gesteld en informatie moet wor-
den aangeleverd, moet daarmee dan wel merkbaar wat worden gedaan en wel door 
(een) organisatie(s) die ook over de benodigde deskundigheid en professionaliteit be-
zit(ten). Daarbij wordt door meerdere respondenten gehamerd op het meegaan met de 
tijd in de manier waarop de instrumenten in het kader van het toezicht worden uitge-
voerd. Sluit aan op de in de bedrijven reeds bestaande systemen, maak gebruik van de 
moderne communicatiemiddelen et cet era. 
 
 
 
                                        
28 De leesbaarheid en duidelijkheid zijn in dit geval gediend met het bij elkaar plaatsen van de inschatting van 
gevolgen en de waardering hiervan, omdat zo de “kijk…want …dus” redeneringen helder zijn. 
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Gewenste aanpassingen/bijzondere regimes 
Verscheidene respondenten pleiten voor een getrapte regulering, dat wil zeggen dat de 
wettelijke kaders breed dienen te worden gehouden, waarbij de nadere invulling via zelf-
regulering plaatsvindt. De overheid of een toezichthoudend orgaan kan daarbij blijven 
toezien of die zelfregulering de gewenste inhoud en het gewenste effect heeft. In het 
kader van die zelfregulering doet een der respondenten suggesties om over te gaan tot 
een systeem van certificering en audits. Die zelfregulering, zo stelt een der responden-
ten, is ook een goede vorm om de verdere professionalisering van de gehele beveili-
gingsbranche een extra impuls te geven. 

De gesprekspartner die de praktische problemen rond imagoschade en de cameraobser-
vatie aanstipte wenst dat als toch voor de uitbreiding van de wet wordt besloten, er in 
ieder geval ruimte wordt ingebouwd om deze knelpunten te voorkomen. 
 

6.5 Samenvatting 
De bedrijfsrecherchediensten en –functies bij bedrijven en instellingen buiten de financië-
le sector zijn gevarieerd van aard, omvang, organisatorische ophanging en werkzaamhe-
den. Er is niet één duidelijke branche-organisatie die als representatief kan gelden. Enke-
le respondenten menen dat in feite bij ieder bedrijf met een bedrijfsbeveiligingsdienst 
ook met enige regelmaat onderzoeksactiviteiten plaatsvinden. Het aantal van zulke dien-
sten kan worden geschat op ongeveer tweehonderd, in omvang variërend 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 sub-
ject van onderzoek. Ongeveer alle onderzoeksmethoden en -middelen die eerder bij par-
ticuliere recherchebureaus zijn aangetroffen, worden ook in deze sector gehanteerd. Een 
deel van het onderzoekswerk wordt uitbesteed. 

Bedrijven verklaren te werken volgens richtlijnen die weinig afwijken van de door de WP-
BR voorgeschreven regels. 

De inschatting van de consequenties loopt nogal uiteen. Uiteindelijk verwacht niemand 
van de gesprekspartners in deze sector een substantiële kwaliteitsverbetering of substan-
tieel betere bescherming van de onderzoekssubjecten als gevolg van de uitbreiding van 
de wet. Een iets betere bescherming en vooral een vergroting van rechtsgelijkheid zijn de 
voordelen die worden genoemd. 

Daar staat een aantal praktische nadelen tegenover, maar deze lijken in de ogen van de 
onderzoekers niet onoverkomelijk. Het genoemde nadeel van ‘minder vrijheid in het doen 
van onderzoek’ kan daarbij ook worden uitgelegd in de termen van de voorstanders van 
de uitbreiding (minder vrijheid voor onderzoekers kan namelijk ook een betere bescher-
ming voor subjecten opleveren). 

Voor acceptatie van de uitbreiding (en dus draagvlak in het veld) lijkt het wel zaak om 
enige mate van consensus te verkrijgen ten aanzien van nut en noodzaak, of die in ieder 
geval duidelijk te benoemen. Daarbij is er een duidelijke behoefte aan ruimte voor zelf-
regulering. Duidelijk is dat uitbreiding van de WPBR zonder het toezicht op een meer 
adequate en modernere leest te schoeien de nodige weerstand in het veld zal opwekken.  
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6.6.Intermezzo 
 
Een organisatie uit de publieke sector als referentiekader:  
het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam 
In de voorgaande hoofdstukken zijn bedrijfsrecherchediensten (in de meest brede zin 
van het woord) uit diverse branches uit het bedrijfsleven geschetst. Gegevens over orga-
nisaties uit een sector gaan vaak extra spreken wanneer zij vergeleken worden met een 
vergelijkbare organisatie uit een geheel andere sector. Daarom is, op verzoek van de 
opdrachtgever, als ‘referentie-organisatie’ ook een onderzoeksorganisatie uit de publieke 
sector in kaart gebracht. Gekozen is daarbij - door de opdrachtgever - voor het Bureau 
Integriteit van de gemeente Amsterdam. De werkzaamheden van dit bureau lijken het 
meeste op de werkzaamheden van de in de voorgaande hoofdstukken besproken be-
drijfsrecherche-afdelingen en minder op de werkzaamheden van de organisaties die in de 
navolgende hoofdstukken besproken zullen worden ( information-brokers, handelsinfor-
matiebureaus, expertisebureaus). Vandaar dat gekozen is voor opname van de beschrij-
ving van het dit bureau in dit íntermezzo’ tussen beide groepen hoofdstukken.   
Zijn de organisaties die besproken worden in dit onderzoek dus allen organisaties uit de 
private sector, in dit intermezzo wordt dus een vergelijkbare organisatie uit de publieke 
sector besproken. Er is verder niet onderzocht hoeveel van dergelijke organisaties in de 
publieke sector aanwezig zijn, dit valt immers buiten het bestek van de opdracht. Wel 
kan geconstateerd worden dat zowel in de publieke als in de not-for-profitsector (zieken-
huizen, musea, onderwijs) meerdere voorbeelden te vinden zijn van organisaties of afde-
lingen die zich met vergelijkbare activiteiten bezighouden als de private organisaties die 
in dit onderzoek centraal staan. 
In het onderstaande een kort overzicht over doel, organisatie en werkwijze van dit bu-
reau, besproken langs dezelfde lijnen die ook in de andere hoofdstukken wordt gehan-
teerd. In hoofdstuk 10 wordt besproken wat opvalt wanneer de vergelijkbare organisaties 
uit de private sector worden vergeleken met deze onderzoeksafdeling uit de publieke 
sector.  
 
 
1. Het Bureau Integriteit Amsterdam (BIA) 
Het Amsterdamse Bureau Integriteit is het expertisecentrum op het gebied van integriteit 
voor de gemeente Amsterdam. Het bureau staat ten doel de integriteit van de ambtsuit-
oefening van bestuurders, medewerkers en de organisatie van de gemeente Amsterdam 
te bevorderen. Hiertoe beschikt het bureau over “capaciteit en deskundigheid op het ge-
bied van preventie, intern onderzoek, disciplinaire afhandeling, risicoanalyses en verant-
woordingsbevordering”29. Het bureau bestaat inmiddels ruim drie jaar. 
 
Breed dienstenpakket 
Het bureau verzorgt een uiteenlopend aantal diensten op het gebied van integriteitbevor-
dering. De belangrijkste hiervan zijn: 

1. het maken van risicoanalyses; 
2. verzorgen van trainingen morele oordeelsvorming; 
3. verzorgen van adviezen over orde- en strafmaatregelen naar aanleiding van integ-

riteitschendingen; 
4. uitvoeren van interne onderzoeken; 
5. Centraal Registratiepunt Integriteitschendingen; 
6. Meldpunt klokkenluiders. 

Het bureau is dus zeker niet alleen maar een bureau dat interne onderzoeken verzorgt, 
men ondersteunt het integriteitbeleid in den brede. 

 
 

                                        
29 Amsterdam.nl-Bureau integriteit 
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Samenstelling van het bureau 
Het bureau beschikt over zo’n 15 medewerkers, verdeeld over verschillende disciplines, 
waaronder trainers, juristen, risico-analisten en (3) gespecialiseerde interne onderzoe-
kers. 
 
 
2. Activiteiten en werkwijzen 
In het kader van dit onderzoek zijn natuurlijk vooral de activiteiten op het vlak van de  
interne onderzoeken relevant. In het onderstaande wordt hier dan ook verder op inge-
zoomd. 

Rechercheactiviteiten? 
Een aantal van de werkzaamheden die door het Bureau Integriteit in het kader van inter-
ne onderzoeken worden uitgevoerd zijn te kwalificeren als onderzoeks- of recherche-
activiteiten zoals bedoeld in dit onderzoek. Er is daarbij onder meer sprake van het inter-
viewen van betrokkenen, een check op gebruik van telecommunicatiemiddelen (geen 
afluisteren, wel een check naar wie is gebeld bijvoorbeeld), soms ook van observatie, 
zowel door personen als via technische hulpmiddelen. 
 
Aantallen onderzoeken 
Op dit moment worden door het BIA zo’n 20 onderzoeken per jaar uitgevoerd. De aard 
van deze onderzoeken loopt sterk uiteen: van onderzoeken die in twee dagen zijn afge-
rond tot onderzoeken die zich over een jaar uitstrekken. Het aantal meldingen van integ-
riteitschendingen is overigens veel groter, niet elke melding leidt tot een BIA-onderzoek. 
Soms wordt gekozen voor bemiddeling, soms ook wordt direct de politie ingeschakeld. 
Het aantal van 20 geldt nadrukkelijk het aantal door het BIA zelf uitgevoerde onderzoe-
ken, het totaal aantal onderzoeken binnen de gemeente Amsterdam is derhalve groter. 
 
Toepassing resultaten 
De onderzoeksresultaten worden ter hand gesteld aan de betreffende opdrachtgever (bij-
voorbeeld de directeur van een dienst). Dit gaat in de vorm van een schriftelijk advies 
dat bestaat uit het onderzoeksdossier, de conclusies van het onderzoek en een begele i-
dende brief van het Hoofd van het bureau. Er wordt niet aangegeven welke sanctie er 
zou moeten worden getroffen, wel kan geadviseerd worden dat “passende disciplinaire 
maatregelen wenselijk zijn”. 
 
Geaggregeerd en geanonimiseerd wordt een halfjaarlijks verslag van de activiteiten en 
incidenten opgemaakt en voorgelegd aan de commissie Integriteit (zie onder 3.) 
 
Personeel en leiding 
De interne onderzoekers hebben een politie-achtergrond (2x) of zijn afkomstig van het 
NIOD (1x). Het hoofd van het bureau was voorheen actief als politieofficier en later als 
teamleider bij het OM.  
 
Uitbesteding en samenwerking 
Het bureau Integriteit is niet de enige uitvoerder van interne onderzoeken in de gemeen-
te Amsterdam. Zo kennen ook het GVB, de dienst Stadstoezicht en de Sociale Dienst ei-
gen onderzoekers. De gemeentelijke diensten en de stadsdelen zijn in principe vrij om 
onderzoek zelf uit te (doen) voeren, de gemeentelijke diensten zijn echter wel verplicht 
melding hiervan te maken aan het Bureau Integriteit. De stadsdelen zijn dit niet ver-
plicht, doch dit wordt hen wel dringend geadviseerd. Verder zijn gemeentelijke diensten 
verplicht advies te vragen aan het bureau Integriteit wanneer zij disciplinaire maatrege-
len willen nemen naar aanleiding van integriteitschendingen.  
 
Door zowel het bureau Integriteit als door de diensten of stadsdelen is zeker sprake van 
samenwerking met/uitbesteding aan derden. Zo komt het voor dat forensisch accoun-
tants worden betrokken bij het doornemen van een omvangrijke boekhouding of dat par-
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ticuliere recherchebureaus worden ingehuurd, bijvoorbeeld voor wat intensievere obser-
vatie. Dit gebeurt overigens meer door de diensten zelf dan door het Bureau Integriteit. 
 
 
3. Regulering en kwaliteitsbewaking 
 
Plaats in de organisatie 
Het Bureau Integriteit is onderdeel van de sector Concern P&O van de Bestuursdienst. 
Inhoudelijk rapporteert het Hoofd van het Bureau Integriteit echter rechtstreeks aan de 
burgemeester en aan de commissie Integriteit. In deze commissie, onder voorzitterschap 
van de burgemeester, hebben een wethouder, de directeur personeel, de gemeentese-
cretaris en stadsdeelvoorzitters zitting. Het Hoofd van het Bureau Integriteit vervult de 
functie van secretaris van deze commissie. 
 
Protocollen en codes 
De door het BIA uitgevoerde onderzoeken vinden plaats op basis van een onderzoekspro-
tocol, dat vastgesteld dan wel geaccordeerd is door het College van B&W, de bonden 
voor het overheidspersoneel en het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit protocol 
zal binnenkort op een aantal punten weer worden aangescherpt, waarbij de bevoegdhe-
den van het BIA op punten ook zullen worden uitgebreid (bijvoorbeeld waar het gaat om 
het lezen van e-mail). Het protocol geeft richtlijnen voor het onderzoek, de te hanteren 
onderzoeksmethoden, voorschriften voor de toepassing van de resultaten van het onder-
zoek, de privacybescherming en een klachtenregeling. Het onderzoeksprotocol strekt  zich 
nu nog alleen uit tot de activiteiten van het BIA. Het voornemen bestaat echter de wer-
king van het protocol per 2005 uit te breiden tot al het onderzoek binnen de gemeente, 
dus ook tot onderzoek wat door de diensten en stadsdelen zelf wordt uitgevoerd. Dit zou 
tot een verdere vergroting van de uniformiteit moeten leiden. Daarnaast bestaat in be-
paalde (ernstige) gevallen een aangifteplicht. 
 
Verder wijst het Hoofd van het BIA, waar het gaat om het waarborgen van de bescher-
ming van de onderzochte personen, op de sterke bescherming die ambtenaren vanuit 
hun rechtspositie reeds hebben. Hierdoor bestaan ook langs deze weg voor hen al veel 
waarborgen, omgeven door mogelijkheden tot bezwaar en beroep. 
 
De mate waarin men reeds aan de WPBR voldoet 
Strikt naar de letter voldoet men niet aan de eisen die de WPBR stelt, materieel gezien 
zijn er echter in de geldende regelingen veel overeenkomsten met de in het kader van de  
WPBR geldende regelingen. Zie verder de navolgende paragraaf 4. 
 

 
4. Consequenties van uitbreiding van de WPBR 
Hoewel het ministerie van Justitie vooralsnog geen voornemens heeft de werking van de 
WPBR ook tot organisaties in de publieke sector uit te breiden, is het Hoofd BIA toch de 
vraag voorgelegd hoe hij naar een dergelijke uitbreiding zou kijken. Dat biedt immers 
nog een extra referentiekader voor de waardering van de reacties uit de private sector. 
Het Hoofd BIA geeft aan met een dergelijke uitbreiding geen grote moeite te hebben, 
maar ziet er ook niet de meerwaarde van in. Belangrijkste criterium is voor hem de 
rechtsbescherming. Die vindt hij in de huidige situatie al ruim voldoende geregeld, zowel 
door het vigerende onderzoeksprotocol als door de voor de ambtenaar aanwezige ver-
weer- en beroepsmogelijkheden. Daarnaast wijst hij op de ‘checks and balances’ die bin-
nen de gemeente reeds aanwezig zijn, waardoor sprake is van voldoende controle en 
zelfcontrole binnen de organisatie. 
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7. Information brokers 
 

7.1 De branche 
 
Wat zijn information brokers? 
Een internationaal veel gebruikte definitie van het begrip information broker is: 

“an individual or organization who, on demand, seeks to answer questions using all 
sources available30.  

Dit is echter wel een zeer ruime definitie, die van toepassing zou kunnen zijn op alle or-
ganisaties in de in dit onderzoek betrokken branches. Het Nederlandse Platform Informa-
tiemanagement (PIM), een branche-organisatie voor information brokers en – consul-
tants, hanteert dan ook een wat scherpere definitie. Het PIM verstaat onder een informa-
tion broker:  

“een onafhankelijke persoon of een bedrijf die op verzoek informatie verzamelt, 
bundelt, eventueel bewerkt en/of analyseert, en deze vervolgens weer doorver-
koopt. De gebruikte informatie is afkomstig uit allerlei legale bronnen. Een informa-
tionbroker heeft deze handel in informatie als hoofdactiviteit en genereert zijn in-
komsten voor het overgrote deel uit deze activiteit31”  

Het PIM richt zich ook op informatieconsultants. Een informatieconsultant is:  

“een persoon of bedrijf die op verzoek en tegen betaling advies geven over het toe-
gankelijk maken van informatie ten behoeve van het besturen, functioneren en be-
heersen van de organisatie” 32.  

Volgens deze definitie zou een informatieconsultant dus niet relevant zijn in het kader 
van dit onderzoek: een informatieconsultant verricht immers strikt genomen zelf geen 
onderzoeksactiviteiten. In de praktijk blijkt de scheidslijn tussen brokers en consultants 
echter minder strak dan de definitie suggereert. In het verleden is information brokera-
ge, met name in de V.S., wel geassocieerd met in een minder gunstig daglicht staande 
praktijken zoals bedrijfsspionage. Daarom zouden sommige informatiebureaus zich liever 
‘consultant ’ dan ‘broker ’ noemen. Er worden in deze informatiesector overigens meerde-
re, elkaar niet uitsluitende benamingen gehanteerd, deels voor specifieke subsectoren, 
zoals content-brokerage, business intelligence of competitive intelligence.  

 
Omvang van de branche 
De branche is niet eenvoudig doorzichtig en in slechts beperkte mate georganiseerd. Het 
eerder genoemde Platform Informatiemanagement kent bijvoorbeeld maar een zeer be-
perkt aantal leden (14 in 2004), van zowel consultants als brokers. Omdat ook het PIM 
zelf geen goed overzicht over de branche had is echter in 2003 een uitgebreid markton-
derzoek geïnitieerd. In dit onderzoek werden 57 actieve informatiebureaus in Nederland 
aangetroffen, waarvan 34 informatieconsultants en 23 information brokers33. Een toon-
aangevende information broker is van mening dat het aantal information brokers in Ne-
derland dat er echt toe doet nog minder is dan het PIM-onderzoek aangeeft: hij schat dit 
aantal op maximaal 15.  

De branche is ook nog zeer jong: vrijwel alle organisaties uit het PIM-onderzoek – dus 
zowel brokers als consultants - zijn na 1995 ontstaan. De helft van die organisaties werkt 
met vijf personeelsleden of minder. En er zijn maar twee organisaties met meer dan 50 
werknemers. Ook wanneer louter naar de information brokers wordt gekeken blijft een 

                                        
30 Code of practice/EUSIDIC: European Association of Information Services, zoals geciteerd in Wijnsma, 2004, 
p. 3. 
31 Westerkamp, K., 1997. 
32 Wijnsma, J., 2004, p5. 
33 Wijnsma, J. 2004 
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zelfde beeld bestaan: er zijn enkele grotere, internationaal opererende organisaties (zo-
genaamde contentbrokers als LexisNexis en Dialog), veel kleinere bureaus en een aantal 
éénmansbureaus.  

Het PIM hanteert overigens als criterium dat een informationbroker “zijn inkomsten voor 
het overgrote deel uit deze activiteit genereert”. Dat betekent dat mensen die informati-
on brokerage als bijactiviteit hebben, buiten hun definitie vallen. Door diverse respon-
denten wordt er echter op gewezen dat er zich een aantal van dergelijke “parttimers” op 
de markt bevindt. De een rept daarbij van “cowboys in de marge van de markt”, de an-
der heeft het over “zolderkamerbrokertjes”. Deze zouden, zo blijkt ook wel uit de gehan-
teerde benamingen, wat minder stringente professionele standaarden hanteren waar het 
gaat om de wijze van informatieverzameling, maar niemand weet eigenlijk meer dan dat 
te noemen: geen aantallen, geen marktsegmenten waarin deze parttimers in het bijzon-
der actief zouden zijn, geen nadere achtergronden. Er zijn dus signalen dat er sprake is 
van een min of meer grijs circuit, maar in hoeverre deze signalen op waarheid zijn geba-
seerd kon in het kader van deze scan niet worden achterhaald. 

 

7.2 Activiteiten en werkwijzen 
 
Recherchewerkzaamheden? 
 Zowel uit de gesprekken als uit een analyse van het PR-materiaal van diverse bureaus is 
af te leiden dat in deze sector zeker sprake is van onderzoeksactiviteiten in de zin van dit 
onderzoek. Zo geven diverse information brokers in hun marketingmateriaal expliciet aan 
in opdracht van derden informatie te verzamelen en te analyseren over “en personen”. 
Met name wordt dit expliciet aangeboden in het segment van de business- of competitive 
intelligence, door de bureaus dus die zich bezighouden met markt - en concurrentieanaly-
se. Het onderzoek met betrekking tot natuurlijke personen vormt door de bank genomen 
echter geen hoofdmoot van het werk.  
 
Werkwijzen 
De gesprekspartners leggen de nadruk op het feit dat de informatie die zij verzamelen 
gebaseerd is op intensief onderzoek van open bronnen. Dit betekent volgens één respon-
dent overigens dat de markt onder druk is komen te staan sedert de invoering van Inter-
net: het is voor veel partijen immers veel simpeler geworden zelf die bronnen te ontslui-
ten. Een ander wijst er op dat deze angst wel heeft bestaan of zo hier en daar nog be-
staat, maar dat de praktijk uitwijst dat een niet-professional nooit die kwaliteit kan leve-
ren die een information broker kan leveren, zodat de vraag naar information brokerage 
zeker niet afneemt. 

Een deskundig, professioneel gebruik van open, legale bronnen is dus voor de bonafide 
information brokers de kern van het werk. Het PIM heeft ook expliciet het gebruik van 
legale bronnen in de definitie van een information broker opgenomen, om hiermee een 
duidelijk onderscheid aan te geven tussen de – in de ogen van het PIM – professionele 
beroepsbeoefenaren en de minder professionele vakbroeders. Ook in de voor de PIM-
leden geldende gedragscode is louter van legale bronnen sprake. 

In de gesprekken was een zekere angst voelbaar om geassocieerd te worden met partij-
en die zich ook van minder legale methoden van informatievergaring bedienen of die 
meer het karakter van een recherchebureau hebben. Eén respondent meldde in dit ver-
band: “als blijkt dat wij over één kam worden geschoren met recherchebureaus of incas-
sobureaus, stap ik uit de PIM”.   

Toch wordt er op gewezen dat ook de zich bonafide achtende brokers zeker wel eens me-
thoden hanteren die officieel niet door de beugel kunnen. Zo gaf een respondent aan ook 
zelf wel eens een andere – dus ‘valse’ - hoedanigheid te hebben aangenomen om infor-
matie te bemachtigen, iets wat de gedragscode expliciet als ontoelaatbaar benoemt. Ook 
wordt gerept van het incidenteel uitvoeren van fysieke observaties. Zeker bij bureaus die 
gespecialiseerd zijn in business intelligence zou de verleiding tot het bewandelen van 
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niet-officiële paden wel eens groot zijn. Verder wordt gewezen op het gevaar van infor-
matieverzameling door ‘hackers’. 

 
Leiding en personeel 
De mensen die in deze sector actief zijn hebben overwegend een geheel andere achter-
grond dan die in de meeste van de andere branches in dit onderzoek. Het zijn overwe-
gend mensen die zichzelf echt zien als informatiespecialist; de sector schurkt daarbij aan 
tegen de sectoren marktonderzoek, mediatheek/documentalisten en journalistiek. Voor 
zover in het kader van deze scan kon worden bezien hebben veel van de personen die in 
deze sector actief zijn ook hun wortels in die naburige sectoren liggen. 

 
Toepassing resultaten 
De verzamelde, verrijkte en geanalyseerde informatie wordt ter hand gesteld van de op-
drachtgever. Deze benut de informatie dan voor afwegingen in het kader van bijvoor-
beeld concurrentieanalyse, marktverkenning, voorbereiding van overeenkomsten, aan-
gaan van relaties met andere bedrijven en dergelijke. 

 

7.3 Regulering en kwaliteitsbewaking 
 
Toezicht en aansturing 
Er zijn internationaal gezien twee leidende gedragscodes voor de beroepsgroep. Ten eer-
ste de Amerikaanse Code of Ethics van de Society of Competitive Intelligence Professio-
nals (SCIP). Deze code schrijft onder meer voor dat de information broker zich niet mag 
voordoen als iemand anders, verplicht is auteursrechten af te dragen, dat als de achter-
grond van een vraag crimineel lijkt iemand verplicht is de opdracht terug te geven, et 
cetera. Ten tweede bestaat de Europese ‘Code of Practice for Information Brokers’. Deze 
is opgesteld door een drietal Europese organisaties: EIRENE (European Information Re-
searchers Network), EUSIDIC (European Association of Information Services) en EIIA 
(European Information Industry Association). Het is niet bekend in hoeverre de Neder-
landse information brokers deze laatste beroepscode onderschrijven of actief hanteren, 
zo blijkt ook uit de PIM-marktverkenning. De eerste code, de SCIP-code, kent meer na-
volging. De eigen gedragscode van het PIM is in belangrijke mate hier ook aan ontleend. 
 
Mate waarin men reeds aan WPBR-eisen voldoet 
De WPBR staat voor het PIM en de respondenten ‘erg ver van het bed’. Men heeft met 
regelgeving die betrekking heeft op de wereld van beveiliging en recherche geen enkele 
voeling. Zoals eerder werd aangegeven lijkt men met deze wereld ook niet geassocieerd 
te worden. Zeker naar de letter voldoet men ook niet aan de WPBR-eisen. 

 
Schendingen en schandalen 
De branche heeft – zeker internationaal gezien – met enige regelmaat onder vuur gele-
gen, zoals ook in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk reeds werd aangegeven. 

Het onder valse voorwendselen informatie lospeuteren heeft in het verleden ook wel tot 
rechtszaken en/of onderzoek door het CBP geleid. De door ons gevonden zaken hadden 
echter met name op de zogenaamde handelsinformatiebureaus betrekking. (zie hiervoor 
hoofdstuk 8). 
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7.4 Consequenties van uitbreiding van de WPBR 
Zoals ook in paragraaf 7.3 reeds aangegeven is de wereld van de particuliere beveiliging 
en recherchebureaus voor information brokers - naar het zich op basis van deze scan laat 
aanzien - een geheel andere dan de hunne. Invoering van de WPBR lijkt vooralsnog op 
onze respondenten dan ook als ‘wezensvreemd’ over te komen, men kan zich nauwelijks 
een voorstelling maken van de consequenties van uitbreiding van de wet naar hun ter-
rein. Het laat zich dan ook op basis van de thans beschikbare gegevens - aanzien dat 
uitbreiding van de WPBR naar deze branche min of meer als een cultuurschok zal worden 
ervaren: men zal het gevoel hebben op gronden waarin men zich niet kan vinden ge-
schaard te worden onder een sector waar men niet toe wenst te behoren.  

 

7.5 Samenvatting 
Een jonge, diffuse, niet eenvoudig overzichtelijke branche van beperkte omvang, zo kan 
de branche van de information brokers op basis van dit – beperkte – onderzoek worden 
gekenschetst. Een branche ook, waar de onderzoekers in dit onderzoek lastiger toegang 
toe kregen dan tot andere branches. De indruk bestond dat dit echter niet zozeer kwam 
omdat aangezochte gesprekspartners persé wat te verbergen hadden, maar eerder dat 
men zich niet kon voorstellen dat men zelf een belang had bij medewerking aan het on-
derzoek. Want wetgeving voor particuliere recherche, die kon toch niet op hen slaan? 

Er is in deze branche ten dele sprake van onderzoeks- of recherchewerkzaamheden zoals 
gedefinieerd in dit onderzoek, doch deze lijken zeker niet de hoofdmoot van het werk te 
vormen. 

Er zijn signalen dat zich spelers op de markt van de informatie-brokerage begeven die 
het niet al te nauw nemen met de professionele, ethische standaarden. Opvallend daarbij 
is dat diverse respondenten wezen op het bestaan van dergelijke ‘cowboys’, maar dat 
geen van deze respondenten dit kon onderbouwen. Uit gegeven voorbeelden van ‘affai-
res’ in de sector lijkt  overigens vooral gedoeld te worden op dubieuze handelsinformatie-
bureau(tje)s; deze zijn echter in het bestek van het onderhavige onderzoek in een ande-
re (sub)branche ingedeeld (zie hiervoor hoofdstuk 8). 

Uit het onderzoek rijst ook de indruk op dat uitbre iding van de WPBR naar deze sector 
niet op veel begrip zal kunnen rekenen: men zal de introductie van deze wet als wezens-
vreemd ervaren. 

Gelet op enerzijds de beperkte scope van dit onderzoek en anderzijds de diffuusheid van 
de branche is, wanneer nadere regelgeving voor deze branche serieus wordt overwogen, 
verdiepend onderzoek in deze branche geboden.  
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8. Handelsinformatie- en incassobureaus 
 
 

8.1 De branches 
 
Branche-organisaties 
Binnen de sector van handelsinformatiebureaus geldt de Nederlandse Vereniging van 
Handelsinformatiebureaus (NVH) als branche-organisatie.34 De dekkingsgraad is onbe-
kend, maar onder de tien leden die de NVH eind 2004 opgaf zijn vrijwel alle grotere be-
drijven vertegenwoordigd. De NVH claimde begin 2004 met de aangesloten leden zo’n 
85% van de branche te omvatten, maar nam later dat jaar het initiatief tot een enquête 
onder bedrijven die mogelijk de facto werken als handelsinformatiebureau, maar geen lid 
zijn. De resultaten laten het volgende beeld zien.35 

De NVH kocht de adressen van handelsinformatiebureaus bij de Kamer van Koophandel 
op BIC-code en vulde deze aan met enkele adressen van bedrijven waarvan bij NVH-
leden bekend was dat zij actief zijn in het vakgebied. Hierdoor kwam het totaal op 130 
bedrijven die werden aangeschreven en nagebeld. 93 bedrijven reageerden, wat een 
non-respons van 37 oplevert. Van de 93 respondenten gaven er 34 aan actief te zijn op 
het terrein van handelsinformatie. Hiervan hebben er 13 meer dan vijf medewerkers in 
dienst. 27 van de bedrijven die actief zijn in de handelsinformatie en 15 van de bedrijven 
die geen handelsinformatie leveren gaven aan de NVH als branchevereniging te kennen. 

De branche van kredietmanagement- en incassobedrijven is (nog) minder inzichtelijk. 
Een echte branche-organisatie is er niet, maar een vertegenwoordiger van de Vereniging 
voor Credit Management (VVCM) deelde mee dat zijn leden deels gericht zijn op bedrij-
ven en deels op consumenten als debiteuren. De VVCM, met 800 aangesloten individuele 
leden, is strikt genomen geen branche-organisatie omdat men niet aan belangenbeharti-
ging doet, maar zich toelegt op professionalisering en vakkennis door middel van semi-
nars en opleidingen. 

Daarnaast is er nog de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI), die de 
belangen van haar 22 leden behartigt. De website van de NVI vermeldt dat NVI-leden 
zich willen onderscheiden van organisaties en personen die een oneerlijke en ongeoor-
loofde incassopraktijk beoefenen.36 

 
Aard en omvang van de branche 
De branchevereniging NVH telt tien leden, waarvan twee er wat betreft omvang (enige 
tientallen respectievelijk honderden medewerkers) duidelijk uitspringen. Wij schatten dat 
er ongeveer zes adressenhandelaren gericht op de zakelijke markt actief zijn, en enige 
tientallen kleinere handelsinformatiebureaus waarvan ongeveer tien er wat betreft omzet 
echt toe doen. 

In de business-to-business (B2B) markt domineren twee bedrijven de markt met circa 
85% marktaandeel. In omvang gaat het om miljoenen bevragingen per jaar. Veelal be-
perkt zich dit tot NAW-gegevens, maar deels is het ook uitgebreider (kredietwaardigheid 
en dergelijke). Handelsinformatiebureaus die zich strikt op de business-to-business markt 
bewegen krijgen naar eigen zeggen alleen persoonsgevoelige informatie wanneer het 
gaat om VOF’s en éénmansbedrijven. Voor de rest gebruikt men alleen NAW-gegevens 
van contactfunctionarissen binnen bedrijven, doorgaans ontleend aan het Handelsregis-
ter. 

Bedrijven die zich overwegend op informatie met betrekking tot consumenten richten zijn 
veelal kleiner en beschikken per definitie over informatie betreffende individuen. 
                                        
34 www.nvhinfo.nl. 
35 E-mails van NVH-voorzitter Van Herk aan de onderzoekers, 14 januari en 18 februari 2005. 
36 www.nvio.nl. Met deze organisatie is geen rechtstreeks contact geweest. 
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Het aantal incassobureaus is in dit onderzoek niet geheel duidelijk geworden omdat deze 
branche weinig inzichtelijk is en er hier relatief weinig interviews zijn verricht. De VVCM 
schat desgevraagd dat er ongeveer 500 incassobureaus actief zijn, naast 15 informatie-
bureaus en een viertal kredietverzekeringsmaatschappijen die op de incassomarkt wer-
ken. 

Er is enige overlap tussen de beide markten, en overigens ook tussen de leden van de 
NVH en de NVI. Informatie betreffende zowel bedrijven als particulieren wordt met name 
verzameld ten behoeve van debiteurenbeheer en incassoactiviteiten. De grens tussen 
handelsinformatie- en incassowerk is in de praktijk dan ook lastig te trekken: enkele gro-
tere handelsinformatiebureaus doen deels ook aan incasso en andersom. 

 

8.2 Activiteiten en werkwijzen 
 
Organisatie van onderzoeksactiviteiten 
Bedrijven zijn afhankelijk van hun grootte ingericht rond het primaire bedrijfsproces, dat 
in dit geval draait rond onderzoekswerk. Sommige bedrijven zijn zelfstandig en Neder-
lands, andere maken deel uit van wereldwijde ondernemingen. 

 
Werkwijzen 
Handelsinformatiebureaus richten zich op het op verzoek van opdrachtgevers vergaren 
en beschikbaar stellen van informatie met betrekking tot personen en/of bedrijven, door-
gaans in relatie tot het effectueren van contractuele verplichtingen (met name vorderin-
gen). De werkzaamheden van handelsinformatiebureaus zijn deels business-to-business, 
maar ten dele ook gericht op particulieren, en omvatten zowel desk research op open 
bronnen als navorsingswerk per telefoon en in de vorm van fysieke waarnemingen en 
bezoeken. De NVH meent geen recherchewerkzaamheden in strikte zin te doen, omdat 
de werkzaamheden niet heimelijk gebeuren. Verhaalsinformatie valt echter wel onder de 
eerder vermelde definitie die in het kader van dit onderzoek wordt gehanteerd. De NVH 
wijst er op dat –mede door wettelijke eisen van de overheid- de vraag naar persoonsin-
formatie van hun klanten steeds groter en dringender wordt, terwijl de wettige middelen 
ontbreken om deze informatie te vergaren. 

Handelsinformatie vergaren gebeurt door desk research op open bronnen (Kadaster, on-
roerend goedregisters, Kamer van Koophandel, faillissementsregister, bankrekening-
nummers, Internet), navorsingswerk per telefoon en fysieke waarnemingen en bezoeken. 
De meeste bedrijven beperken zich uit kostenoverwegingen tot desk research, bellen en 
corresponderen per post. Er wordt doorgaans gewerkt aan de hand van strikte instruc-
ties, vooral uit efficiencyoverwegingen. 

Het kapitaal van een handelsinformatiebureau bestaat grotendeels uit de eigen databe-
standen, gebaseerd op eerdere werkzaamheden. Gegevens worden tot maximaal acht 
jaar bewaard, zij het dat niet-actieve dossiers doorgaans zijn gearchiveerd en alleen via 
de superv isor toegankelijk zijn. 

De typische werkwijze van de meeste bedrijven is als volgt. Adresinformatie van dubieu-
ze debiteuren wordt verkregen van de opdrachtgever of via open bronnen. Indien nodig 
worden via de telefoon werkgevers, naamgenoten en dergelijke benaderd voor adresge-
gevens. In lastige gevallen wordt dit soms uitbesteed aan recherchebureaus en dergelij-
ke, maar dat is doorgaans te kostbaar. Er wordt contact met de betreffende persoon op-
genomen door middel van een brief die meldt dat er een onderzoek loopt. Als men daar-
op direct contact opneemt wordt een en ander afgewikkeld. Wanneer dat niet gebeurt 
kan een tweede brief volgen en telefonische contacten. Sommige bedrijven laten dan een 
bezoek brengen door een buitendienstmedewerker. Voor het buitenwerk worden voor-
namelijk 65-plussers op free lance basis ingezet. Buren en dergelijke worden doorgaans 
alleen benaderd voor contactinformatie, niet voor verhaalsinformatie (gegevens over 
bankrekeningen en bezittingen). Het fysiek (hinderlijk) volgen van mensen zal volgens 
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respondenten ook wel gebeuren, maar men beschikt niet over informatie over dergelijke 
praktijken. 

Credit management bestaat uit enerzijds het beoordelen van kredietwaardigheid vooraf-
gaand aan het handelen en anderzijds uit het zoeken van verhaalsinformatie en eventu-
eel het benaderen van debiteuren als er niet betaald wordt. De VVCM meent dat men 
geen recherchewerkzaamheden verricht maar onderzoeksactiviteiten: er worden alleen 
openbare bronnen geraadpleegd, andere methoden zoals huisbezoek en buren bellen 
stoppen als de persoon niet meewerkt. Zodra men er niet van overtuigd is dat men zelf 
over de noodzakelijke competenties beschikt wordt een recherchebureau ingeschakeld. 
De VVCM meent overigens wel dat de activiteiten van handelsinformatiebureaus eerder 
zijn te kwalificeren als recherchewerk. 

In de incassobranche werkt een deel van de bedrijven als deurwaarder. Dit levert zekere 
bijzondere bevoegdheden en toegang tot informatie op. 

 
Toepassing resultaten 
De opdrachtgevers van alle bedrijven zijn doorgaans bedrijven en instellingen, zoals 
deurwaarders, makelaars, banken, incassobedrijven, advocaten, recherchebureaus en 
(semi)overheidsinstellingen als sociale diensten, de IB-groep (studiefinanciering) en 
openbaar vervoerbedrijven. Men werkt niet voor particulieren, tenzij via een advocaat.  

Handelsinformatiebureaus leveren hun product (NAW-gegevens, gegevens omtrent be-
drijfscategorie, -grootte et cetera, verhaalsinformatie) aan diverse afnemers. 

Creditmanagement- en incassobureaus leveren een klant verhaalsinformatie of verrichten 
zelf feitelijke incassowerkzaamheden en dragen een deel van de verhaalde opbrengsten 
af aan de opdrachtgever. 

 
Personeel en leiding 
Handelsinformatiebureaus werken voornamelijk met jonge mensen, uit kostenoverwegin-
gen. Sommige bedrijven willen een verklaring omtrent het gedrag vragen, maar hebben 
daar doorgaans zelf weinig vertrouwen in. Hoewel de meeste medewerkers in vaste 
dienst zijn, wordt er ook met uitzendkrachten gewerkt. Meestal ondertekent de mede-
werker een geheimhoudingsverklaring als onderdeel van het arbeidscontract. Bedrijven 
leiden tot dusver medewerkers op in het eigen bedrijf. Er bestaan geen externe opleidin-
gen. De NVH overweegt iets gezamenlijks te doen ten aanzien van opleiding in privacy-
wetgeving. 

De VVCM verzorgt uitgebreide opleidingen voor kredietmanagement. Medewerkers van 
deurwaarderskantoren worden niet gescreend. 

 
Uitbesteding en samenwerking 
Er wordt door bedrijven onderling veel samengewerkt, deels in vaste verbanden. Werk 
wordt bij drukte doorgeleid en gegevens worden (op schrift c.q. elektronisch) verstrekt. 

Credit managementbureaus verzamelen zelf informatie en schakelen ook recherchebu-
reaus en handelsinformatiebureaus in. Het kan daarbij ook gaan om informatie die van-
wege de wetgeving op de privacy en in de regulier toegankelijke registers niet is te vin-
den. 

Gerechtsdeurwaarderskantoren werken deels samen in associaties, waarbij bijvoorbeeld 
landelijke opdrachtgevers lokaal worden bediend. Deurwaarders leveren achtergrondin-
formatie en nieuwe adresgegevens niet door aan opdrachtgevers, tenzij via nieuwe pro-
cesstukken. 
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8.3 Regulering en kwaliteitsbewaking 
 
Procedures en protocollen 
Binnen de branche van handelsinformatiebedrijven is er geen algemeen geldende ge-
dragscode. De Wet bescherming Persoonsgegevens en interpretaties daarvan door het 
CBP bepalen voornamelijk de kaders. De NVH heeft voor haar leden wel een bindende 
Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens opgesteld. 

De incassobranche kent een aanzienlijke wildgroei en er doen zich volgens meerdere res-
pondenten praktijken voor die niet door de beugel kunnen. Hierbij valt te denken een 
onwettige informatieverzameling en het uitoefenen van ongeoorloofde druk op betrokke-
nen. De incassobranche kent geen specifieke wet- en regelgeving en geen controle; er is 
slechts de gedragscode van de NVI, maar deelname aan deze vereniging is vrijblijvend. 

De VVCM geeft aan dat er een gedragscode en richtlijnen bestaan. Men voegt hier aan 
toe dat de druk om informatie te krijgen echter groot is, en sprake is van een schimmig 
gebied. Men verzamelt zelf informatie en schakelt als het moeilijk wordt ook recherche-
bureaus en handelsinformatiebureaus in. 

De NVI heeft in het kader van zelfregulering een gedragscode laten opstellen die eisen 
stelt ten aanzien van een zorgvuldige en correcte werkwijze, zowel richting opdrachtge-
vers als richting debiteuren. Ook worden eisen gesteld aan de organisatie en bedrijfsvoe-
ring van de onderneming, waarbij gelet wordt op een gezonde financiële positie van de 
onderneming. De leden rapporteren jaarlijks de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de 
onderneming aan het bestuur van de NVI. Deze rapportage dient te zijn voorzien van een 
accountantsverklaring. Ook de administratie met betrekking tot de geïncasseerde gelden 
ten behoeve van opdrachtgevers vormt een belangrijk aandachtspunt bij de controle. 

De naleving van de NVI-gedragscode door haar leden staat onder toezicht van het be-
stuur en de Raad van Toezicht. Deze laatste adviseert het bestuur en treedt daarnaast op 
als tuchtrechter na ontvangst van een klacht. Haar uitspraken zijn voor de leden bin-
dend. De Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen beheert het Incasso-
keurmerk, en stelsel van werkwijzen (waaronder de gedragscode) en waarborgen. 

Binnen de handelsinformatiebedrijven ziet het lijnmanagement toe op kwaliteit, soms 
ondersteund door een privacymedewerker. 

 
Mate waarin men reeds aan de WPBR-eisen voldoet 
Handelsinformatiebureau moeten op grond van de WBP geregistreerden op de hoogte 
stellen van de opgeslagen persoonsinformatie. Geïnterviewde bedrijven melden dit ook te 
doen. Het is niet aannemelijk dat deze werkwijze door de hele branche wordt gehan-
teerd, maar dit viel niet te verifiëren. 

De NVH heeft richtlijnen over waar verhaalsinformatie vandaan mag komen, maar res-
pondenten uit bedrijven geven aan dat binnen deze richtlijnen niet valt te werken. 

De NVH werkt aan een reeks toetsingscriteria voor nieuwe leden. In het verleden zijn 
aspirant-leden waarover twijfels bestonden wel geweigerd. 

Samenvattend kan worden gesteld dat in deze branche nog niet door iedereen transpa-
rant wordt gewerkt. Het functioneren onder een WPBR-regime zou dan ook aanzienlijke 
aanpassingen vergen. 
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Normschendingen 
De NVH heeft een door het CBP goedgekeurde Raad van Toezicht, die onder meer klach-
ten behandelt. Bedrijven melden regelmatig klachten te krijgen, die volgens hen door-
gaans naar wederzijdse bevrediging worden afgewikkeld. Onterechte incassovorderingen 
en persoonsverwisseling door look-alikes zijn veel voorkomende problemen. Met name bij 
het werken voor telecomproviders komen er veel klachten binnen. 

Het CBP kijkt in de praktijk bij handelsinformatiebureaus vooral of er strafrechtelijke ge-
gevens worden verwerkt en of op een goede wijze aan de informatieverplichtingen wordt 
voldaan. Ook wordt er ambtshalve of op verzoek van betrokkenen wel onderzoek ge-
daan. Soms doet men een proef-audit op eigen verzoek van een bedrijf. 

In de pers verschijnen van tijd tot tijd berichten over misstanden in de incassobranche 
en bij informatiebureaus (onder meer Snoeijen 2002; Schoof 2003; De Jong 2004). Het 
is niet duidelijk in hoeverre zulke voorvallen en de soms strafrechtelijke afhandeling 
daarvan effect hebben in de hele branche. 

 

8.4 Consequenties van uitbreiding van de WPBR 
 
Inschatting van de gevolgen door de branche 
De Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus meent dat het voor de 11 le-
den van deze branchevereniging weinig problemen op zal leveren om zich te voegen on-
der het regime van de WPBR, waarbij wellic ht op onderdelen nog wat zou moeten worden 
aangepast. Men heeft al een Raad van Toezicht, die onder meer klachten behandelt. De 
strikte B2B-markt ziet geen gevolgen of problemen, omdat men nagenoeg geen per-
soonsinformatie verwerkt. 

De VVCM schat in dat de gevolgen niet erg groot zullen zijn, omdat men geen recher-
chewerkzaamheden verricht. Daarom hoeft men naar eigen overtuiging geen onderzoe-
ken te melden. Aangesloten bedrijven hebben al een klachtenregeling. De VVCM meent 
dat er wel een probleem zou ontstaan indien deze branche toch onder de WPBR zou moe-
ten vallen. Dan zou immers informatie betreffende debiteuren aan de opdrachtgever 
moeten worden overgedragen terwijl het onderzoekende bedrijf deze niet mag bewaren. 
Dergelijke gegevens vormen voor incassobedrijven onderdeel van het ‘bedrijfskapitaal’. 

 
Waardering van de gevolgen 
De NVH ziet voordelen als het brengen onder het WPBR-regime gekoppeld wordt aan 
certificering. Deze kunnen liggen in het tegengaan van negatieve beeldvorming, en in het 
afsluiten van de markt voor dubieuze concurrenten. Deze voordelen gelden temeer wan-
neer er voor gecertificeerde bedrijven mogelijkheden zouden komen om bronnen als het 
GBA en het kentekenregister te raadplegen. 

Ongeveer de helft van de respondenten in branche-organisaties en bedrijven zou strak-
ker toezicht op prijs stellen om wildgroei en oneigenlijke concurrentie te voorkomen. Dit 
geldt met name voor de incassobranche, maar ook bij de handelsinformatiebureaus die 
zich richten op gegevens over consumenten. 

Een deel van de geïnterviewden, zowel de branche-organisaties als de bedrijven, zet an-
derzijds vraagtekens bij de noodzaak van het brengen van hun werkzaamheden onder 
het regime van de WPBR. Men wijst er op dat men onder de WBP ook al aan wet- en re-
gelgeving en toezicht door het CBP is gebonden. 

Daarnaast wijzen verscheidene respondenten op de noodzaak om malafide debiteuren 
aan te pakken: zij veroorzaken grote maatschappelijke schade en zijn (ondanks legitieme 
claim van schuldeisers) moeilijk te traceren vanwege privacywetgeving. 

Men voorziet grotere bereidheid indien wettelijke regeling ook zou inhouden dat bedrij-
ven die zich controleerbaar daar aan houden, toegang zouden krijgen tot zekere registers 
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als de bevolkingsadministratie (GBA). De VVCM wenst dan ook dat bedrijven rechtstreeks 
kunnen procederen bij de kantonrechter. 

Bedrijven melden behoefte te hebben aan ‘eerlijker’ rol van het Bureau Kredietregistratie 
voor wat betreft informatie- en concurrentiepositie. Men ziet het BKR als concurrent op 
het gebied van het geautomatiseerd checken van kredietaanvragen en vraagt zich af of 
die wijze van mededinging wel acceptabel is: het BKR is namelijk uitvoerder van de Wet 
op het consumptief krediet. 

 
Gewenste aanpassingen/bijzondere regimes 
De NVH voorziet op het punt van het al dan niet mogen bewaren van eigen onderzoeks-
gegevens en het moeten verstrekken en openbaar maken van concurrentiegevoelige in-
formatie enige problemen. 

 

8.5 Samenvatting 
Binnen deze sector zijn enerzijds handelsinformatiebureaus en anderzijds credit mana-
gement- en incassobedrijven te onderscheiden. Dit onderscheid is echter niet altijd even 
helder, omdat er wat betreft doelstelling en werkwijze een aanzienlijke overlap bestaat. 
Bedrijven in deze sector verzamelen en verwerken op intensieve wijze en in grote aantal-
len persoonsgegevens. 

Het imago van de branche is betrekkelijk ongunstig, zo geven respondenten toe. De ge-
interviewde bedrijven lijken (voor zover dit door ons valt te beoordelen) overwegend op 
bonafide wijze te werken. Toch wordt ook aangegeven dat in de branche informatie van 
dubieuze herkomst omgaat. 

Er is betrekkelijk weinig weerstand tegen uitbreiding van de wet. Men ziet voordelen in 
het tegengaan van wildgroei en valse concurrentie door bedrijven die illegitieme informa-
tie leveren. Een deel van de branche, met name 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 wel vragen op. 

De verhaalsinformatiemarkt is erg moeilijk op het moment, en niet alleen door de eco-
nomische situatie (die is in zekere zin gunstig voor incassowerk). Klanten van het eerste 
uur, zoals deurwaarders, kunnen ten eerste informatiekosten niet meer doorberekenen 
aan de debiteur vanwege de Deurwaarderswet. Voorts beschikken sommige klanten te-
genwoordig over mogelijkheden om zelf meer informatie te verzame len (onder meer 
deurwaarders, bij het UWV op exploit). Hierdoor is het aantal aanvragen voor verhaalsin-
formatie geleidelijk gedaald. 
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9. Schade-expertisebureaus 
 

9.1 De branche37 
 
Wat zijn schade-experts?  
Experts is de zin van dit onderzoek zijn personen of bedrijven (c.q. bedrijfsonderdelen) 
die zich richten op het vaststellen van de aard en omvang van een schadegeval, eventu-
eel gevolgd door het vaststellen van de toedracht en aansprakelijkheid. 

In het verleden waren deze experts louter actief voor verzekeraars. Daar is inmiddels 
enige verandering in gekomen: in toenemende mate worden experts ook door anderen 
ingeschakeld, bijvoorbeeld door zogenaamde ‘eigen risicodragers’ (organisaties die voor 
het betreffende schadegeval niet verzekerd zijn maar die toch inzicht willen hebben in 
aard, omvang of oorzaak van de schade. 

 
Typologieën 
Er bestaan grote verschillen in ‘typen’ experts. Relevante onderscheiden kunnen onder 
meer worden gevonden in: 

a. het werkverband waarin men actief is; 

b. de wijze waarop en mate waarin men ‘geaccrediteerd’ is;  

c. het verzekeringssegment (‘branche’) waarop men zich richt en  

d. het type vraag waarop men zich richt. 

In het onderstaande lichten wij deze vier onderscheidingsvormen kort toe. 

Ad a. het werkverband waarbinnen men actief is: experts worden zowel gevonden bij 
expertisediensten van de verzekeraars zelf als bij gespecialiseerde, private expertisebu-
reaus (waaronder ook eenmansbedrijven worden verstaan). 

Ad b. de wijze waarop en de mate waarin men geaccrediteerd is: er zijn verschillende 
branche-organisaties en/of registers waar experts bij aangesloten of ingeschreven kun-
nen zijn. De belangrijkste organisatie in dit kader is het NIVRE: het Nederlands Instituut 
van Register-Experts. Hier kunnen individuele experts zich inschrijven, mits zij voldoen 
aan een aantal kwaliteitscriteria. Zie voor een overzicht van alle registers en ‘branche-
organisaties’ paragraaf 9.1.3. 

Ad c. de branche of het vakgebied waarop men zich richt: zo noemt de Gedragscode Ex-
pertiseorganisaties van het Verbond van Verzekeraars “vakgebieden zoals: Aansprake-
lijkheid, Brand, Personenschade, Motorrijtuigen, CAR/TV, Scheepvaart en Techniek, 
Transport en Goederen, Taxaties, et cetera”. Het NIVRE onderscheidt min of meer verge-
lijkbare vakgebieden (hier branches genoemd): Aansprakelijkheid/technische varia, Agra-
risch, Brand, Motorvoertuigen, Personenschade, Scheepvaart, Transport/goederen, en 
sinds kort ook Toedrachtsonderzoek.  

Ad d. het type vraag waarop men zich richt. De schade-expert richt zich in principe louter 
op de vaststelling van de aard en omvang van de schade. Wanneer, aan de hand van 
verschillende criteria (zoals aanwijzingen van fraude, omvang van de schade) nader on-
derzoek naar de oorzaak van de schade gewenst is komt de toedrachtonderzoeker in 
beeld. Gelet op de aard van de werkzaamheden van de toedrachtsonderzoeker is deze 
groep natuurlijk extra interessant in het kader van dit onderzoek. Een tussenvorm is de 
aansprakelijkheidsonderzoeker: deze richt zich met name op de vraag wie voor de scha-
de aansprakelijk geacht moet worden. 

                                        
37 Dit hoofdstuk is gebaseerd op een beperkt aantal gesprekken met vertegenwoordigers van branche-
organisaties (2), bedrijven (2), vertegenwoordigers van verzekeraars (2) en (deels grijze) literatuur. 



 52 

 
Omvang van de branche 
 
Aantal experts 
Naar schatting van het NIVRE zijn in Nederland in totaal zo’n 2.500-3.000 personen ac-
tief op het gebied van expertise. Hiervan zijn er bijna 1.600 ingeschreven bij het NIVRE. 
Het verschil wordt volgens het NIVRE onder meer verklaard door het feit dat het NIVRE 
een 5-jaars-ervaringseis als drempel hanteert. Een deel van de niet-ingeschrevenen vol-
doet dus nog niet aan deze drempel (sinds kort kan men echter ook kandidaat-lid wor-
den). Ook komt het voor dat men is ingeschreven bij een andere organisatie of niet is 
ingeschreven. 
 
Aantal bureaus 
De werkgeversorganisatie van onafhankelijke schade-expertisebureaus, het Bureau Co-
ordinatie Expertiseorganisaties (BCE) telt circa 50 leden, waarmee men denkt circa 90% 
van de markt te dekken. Dit betekent dat de gehele markt uit circa 55 onafhankelijke 
expertisebureaus zou bestaan. Hun personeelsbestand varieert tussen de 2 en 600 me-
dewerkers.  

 
Aantal verzekeraars 
Een indicatie voor het aantal op de markt actieve verzekeringsmaatschappijen kan ge-
vonden worden in het aantal bedrijven dat het schadeprotocol van het Verbond van Ver-
zekeraars heeft ondertekend: 114. Dit getal is echter zeker voor discussie vatbaar, om-
dat hierin ook de verschillende werkmaatschappijen van één concern zijn meegeteld. 

 
Aantal toedrachtsonderzoekers 
De respondenten in dit onderzoek geven allen een vergelijkbare schatting van het aantal 
toedrachtsonderzoekers in de markt: het zou hierbij gaan om 120-150 personen. 40-50 
hiervan waren najaar 2004 ingeschreven bij het NIVRE. Het NIVRE is echter zojuist ge-
start met een apart register voor toedrachtonderzoekers. Het bestuur van dit nieuwe 
brancheregister verwacht dat uiteindelijk zo’n 150 toedrachtsonderzoekers tot het regis-
ter zullen toetreden. Daarmee zou het register volledig dekkend zijn. 

 
Branche-organisaties en registers 
In de branche is een aantal koepelorganisaties actief, deels gericht op individuele ex-
perts, deels op de werkgevers. Het gaat hierbij onder meer om 

1. Het Nederlands Instituut Van Register Experts NIVRE (zie hierboven) 

2. De Nederlandse Vereniging van Agrarisch Experts (plm. 25 leden) 

3. De Nederlandse Vereniging van Pleziervaartuigenexperts (plm. 20-25 leden) 

4. Het Bureau Coördinatie Expertiseorganisaties (BCE, zie hierboven) 

5. De Stichting NEROB (deze stichting is niet specifiek op experts gericht, doch be-
schikt wel over een specifiek register voor onderzoekers) 

6. Federatie van Europese Schade-experts (FUEDI) 
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9.2 Activiteiten en werkwijzen 
 
Is sprake van recherchewerkzaamheden? 
 In de gesprekken stond natuurlijk ook de vraag centraal in hoeverre schade-experts on-
derzoeks- of recherchewerkzaamheden uitvoeren zoals bedoeld in dit onderzoek en de 
WPBR. Communis opinio onder de respondenten is dat schade-experts géén en toe-
drachtonderzoekers wél recherchewerkzaamheden in de zin van de wet uitvoeren. De 
schade-expert richt zich – kort gezegd - immers vooral op de aard en de omvang van de 
schade, de toedrachtsonderzoeker richt zich op het achterhalen van de oorzaak. Diverse 
respondenten wijzen er wel op dat er geen sprake is van een harde scheidslijn, maar 
meer van twee polen met daartussen een zeker grijs gebied. Vanuit de onafhankelijke 
bureaus wordt er tevens op gewezen dat er een verschil kan bestaan tussen de situatie 
bij de onafhankelijke bureaus en die bij de verzekeraars. De scheidslijn tussen expertise 
en schadeonderzoek is volgens hen bij de bureaus mogelijk strakker gedefinieerd (en in 
de praktijk gehanteerd). 

Gelet op het bovenstaande wordt in het navolgende vooral ingezoomd op het toedrachts-
onderzoek. 

 
Toedrachtsonderzoek in aantallen 
Een harde opgave van het aantal door alle toedrachtonderzoekers in Nederland uitge-
voerde onderzoeken is op basis van deze scan niet te geven. Wel kan een ruwe indicatie 
worden gegeven, die echter gelet op de relatief beperkte basisgegevens met de grootst 
mogelijke voorzichtigheid dient te worden bezien. 

Eén geïnterviewd bureau verricht 1.200 onderzoeken met 14 onderzoekers (die daar-
naast ook andere vormen van onderzoek uitvoeren), een ander bureau verricht 200-300 
onderzoeken met 2 fulltime en 5 parttime-onderzoekers. Dit betekent dat elke onderzoe-
ker op jaarbasis enige tientallen onderzoeken verricht. Wanneer dit gegeneraliseerd 
wordt naar de totale populatie (n=150) zou dit betekenen dat door de totale groep circa 
10.000 onderzoeken per jaar zouden worden uitgevoerd. Nogmaals: gelet op de beperkte 
basisgegevens dient dit getal met de grootst mogelijke voorzichtigheid te worden bezien. 

Het subject van de onderzoeken loopt sterk uiteen: van een vermoed fraudegeval van 
enkele honderden euro’s bij een schadeverzekering tot onduidelijke schadegevallen van 
miljoenen bij een brandschade. 

 
Organisatie en werkwijzen 
Bij de twee onderzochte bureaus is het toedracht- en/of aansprakelijkheidsonderzoek 
ondergebracht in een afzonderlijke werkeenheid (een aparte werkmaatschappij in het 
geval van een groot expertisebedrijf, het andere onderzochte bureau is louter gespeciali-
seerd in toedrachtonderzoek). Zie voor de organisatie binnen de verzekeraars hoofdstuk 
5, over onderzoek bij verzekeringsmaatschappijen. 

 
Werkwijzen 
Het besluit tot het instellen van een toedrachtonderzoek ligt altijd bij de verzekeraar: 
waar het gaat om de onderzoeken door een onafhankelijk bureau moet de verzekeraar 
het immers ook gaan betalen. Hiermee is volgens enkele respondenten als het ware ook 
een automatische rem ingebracht op het verrichten van toedrachtonderzoek door een 
schade-expert: “wanneer die opeens een aantal extra uren claimt voor onderzoek is er 
immers heel wat uit te leggen”. De toestemming van de verzekeraar kan plaatsvinden op 
basis van een expliciete toestemming van de verzekeraar in dat specifieke geval of – 
vaak ook - op basis van tevoren afgesproken criteria en regels. De normale regel is dat 
de verzekerde tevoren op de hoogte wordt gesteld van het onderzoek. Deze kan ook 
weigeren, dit betekent dan echter al snel dat de verzekeringsclaim wordt afgewezen. 
Volgens de respondenten worden bij de onderzoeken alle of vrijwel alle onderzoeksme-
thoden gehanteerd die ook beschreven en gereguleerd zijn in de VPB-gedragscode. 
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Toepassing resultaten 
De onderzoeksresultaten worden ter beschikking gesteld van de opdrachtgevende verze-
keraar, de verzekerde zelf en – zo daar aanleiding toe is en de politie daarvoor open 
staat - eventueel de politie. Een van de bureaus geeft aan dat het onderzoeksdossier bij 
het bureau zelf dient te worden vernietigd wanneer het dossier geheel is afgesloten. De 
beide onderzochte bureaus beschikken over een eigen onderzoeksdatabestand dat con-
form de regels is aangemeld bij het CBP en conform wordt beheerd. 

 
Personeel en leiding 
Personeel en leiding van de twee onderzochte bureaus hebben vrijwel allen een politie-
achtergrond, met daarbinnen uiteenlopende specialisaties. Opvallend is dat de leiding van 
beide onderzochte bureaus ook actief is betrokken bij de totstandkoming van het Regis-
ter Toedrachtonderzoek van het NIVRE en duidelijk gebrand is op de kwaliteitsimpuls die 
daarvan naar hun mening uitgaat. 

Toedrachtsonderzoekers die zich in wensen te schrijven in het NIVRE-brancheregister 
dienen zowel de onderbouw als de bovenbouw van de specifieke NIVRE-opleiding hie r-
voor te hebben afgerond. De bovenbouw is specifiek gericht op het toedrachtsonderzoek 
en bevat onder meer een opleiding forensisch onderzoek. Het eerste jaar (november 
2004-november 2005) geldt overigens een overgangsregeling, waar vooral gekeken 
wordt naar de ‘vijf jaar ervaring’-eis als toedrachtsonderzoeker en naar de vraag of de 
betreffende toedrachtsonderzoeker van onbesproken gedrag is. 
 
Uitbesteding en samenwerking 
Wanneer de aard van het onderzoek hierom vraagt worden bij het toedrachtsonderzoek 
zo nodig specialisten op deelterreinen ingeschakeld. Er is dus bijvoorbeeld sprake van 
inschakeling van een kunstkenner als het onderzoek kunst betreft, van technische spe-
cialisten als het een technische vraag betreft. 

Samenwerking met de politie vindt vooral plaats wanneer een onderzoek aanleiding geeft 
tot aangifte of wanneer de politie, uit hoofde van haar eigen verantwoordelijkheid, reeds 
zelf bij een zaak betrokken is (bijvoorbeeld bij een grote brand waarbij een vermoeden 
bestaat van brandstichting: hier zal de politie op eigen initiatief eigenstandig onderzoek 
verrichten). Opvallend is dat bij vrijwel alle gesprekken ongevraagd naar voren komt dat 
het bijzonder lastig is zaken aan de politie over te dragen. Daarbij worden zowel kwanti-
tieve oorzaken (de politie heeft geen capaciteit) als kwalitatieve oorzaken (de politie mist 
nogal eens de benodigde expertise en/of men acht de aanpak van de betreffende zaak 
geen prioriteit) naar voren gebracht. 

 

9.3 Regulering en kwaliteitsbewaking 
 
Toezicht en aansturing 
Zoals eerder aangegeven wordt een onderzoek pas ingesteld na toestemming van verze-
keraar. De uitvoering van de onderzoeken vindt plaats volgens een groot aantal wettelij-
ke regels, protocollen en procedures. Beide onderzochte bureaus beschikken over een 
(POB)vergunning in het kader van de WPBR, aan de regels waarvan men zich nauwlet-
tend zegt te conformeren. Naar opgave van een der respondenten geldt dit voor alle on-
afhanke lijke bureaus die toedrachtonderzoek uitvoeren.  
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Protocollen en codes 
Communis opinio onder de respondenten is dat de door de branche zelf getroffen orde-
ningsmaatregelen veel strikter zijn dan de door de WPBR gegeven regels. Hierbij gaat het 
onder meer om ordeningsmaatregelen van het Verbond van verzekeraars, de branche-
organisaties en anderen. Een overzicht van de belangrijkste regelingen waaraan men zich 
gebonden weet: 

§ De gedragscodes van het Verbond van verzekeraars, meer in het bijzonder de 
Gedragscode Expertiseorganisaties respectievelijk de gedragsregels voor per-
soonlijk onderzoek en het fraudeprotocol; 

§ De gedragscode voor schade-experts van het NIVRE; 

§ De klachtenregeling van het NIVRE; 

§ De klachtenregeling van de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (SKV); 

§ De gedragscode VPB, waaraan tenminste één bureau zich reeds conformeerde 
voordat deze algemeen verbindend werd verklaard. 

Verder wordt van diverse zijden benadrukt dat de eerste waarborg voor fatsoenlijk toe-
drachtonderzoek al gelegen is in de eisen die tegenwoordig aan zorgvuldig onderne-
merschap worden gesteld en de bescherming die de consument – het onderzoekssubject 
immers - uit alle rlei hoofde reeds geniet. 
 
De mate waarin men reeds aan WPBR-eisen voldoet 
Zoals hierboven aangegeven beschikken de bureaus die zich op toedrachtonderzoek toe-
leggen reeds in belangrijke mate over een POB-vergunning. Bij de verzekeraars lijkt 
hiervan vooralsnog veel minder vaak sprake te zijn (zie het betreffende hoofdstuk 5). 
Zoals hierboven ook reeds aangegeven wordt stelselmatig benadrukt dat de eisen die uit 
de POB-vergunning voortvloeien veel lager zijn dan de eisen die men zelf (op basis van 
zelfregulering in de branche en binnen het eigen bedrijf) hanteert. Hieruit valt af te lei-
den dat men – in ieder geval naar eigen opgave - de WPBR-eisen in de praktijk reeds 
overstijgt.  

 
Schendingen en schandalen 
Geen van de twee onderzochte bureaus is naar eigen opgave betrokken geweest bij on-
derzoeken naar aanleiding van incidenten. Ook de vertegenwoordigers van de branche-
organisaties is van dergelijke onderzoeken niets bekend. Zowel op bedrijfsniveau als op 
brancheniveau (in het kader van de diverse klachtenregelingen) worden ontvangen 
klachten bijgehouden. Het aantal klachten is, naar respondenten opgeven, zeer beperkt; 
de aard van de klachten wijst daarbij niet op overschrijding van bevoegdheden.  
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9.4 Consequenties van uitbreiding van de WPBR 
 
Inschatting van de gevolgen 
De door de respondenten ingeschatte gevolgen van de uitbreiding van de WPBR naar de 
expertisebranche worden sterk bepaald door de feitelijke reikwijdte van die uitbreiding. 
Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt in een ‘smalle’ en een ‘brede’ variant van 
de uitbreiding. In de ‘smalle’ variant wordt alleen het toedrachtsonderzoek expliciet on-
der de wet gebracht. Daarmee verandert er – in ieder geval voor de onafhankelijke bu-
reaus – relatief weinig: zij beschikken immers (al dan niet overwegend)  reeds over een 
vergunning. Wanneer echter ook de ‘gewone’ experts onder de wet zouden worden ge-
bracht (de ‘brede variant’) zijn de gevolgen zeer fors, dit in verband met de noodzakelij-
ke opleidingen, de administratieve verplichtingen et cetera. 
 
Waardering van de gevolgen door de sector 
De invoering van de zogenaamde brede variant zal op veel onbegrip in de sector stuiten, 
zo blijkt uit de gesprekken. Men ziet nut noch noodzaak en ziet alleen een bureaucratisch 
proces op zich afkomen. “Meer kosten en meer circus”, zoals een der gesprekspartners 
aangeeft, zonder dat de toegevoegde waarde daarvan wordt gezien. Diverse responden-
ten geven aan in dit geval ook een grote rechtsongelijkheid te voelen: er zijn naar hun 
mening dan immers nog wel meer sectoren te bedenken waar strikt naar de letter van de 
wet sprake is van recherchewerkzaamheden, maar waar op dit moment nog niét naar 
gekeken wordt. 

Voor de smalle variant bestaat wat meer begrip, vooral uit hoofde van rechtsgelijkheid. 
Zo wijzen enkele respondenten er op dat de toedrachtonderzoekers bij verschillende ver-
zekeraars nu al vergunningplichtig zouden zijn. Zij voeren hun werk uit voor verschillen-
de werkmaatschappijen, zodat – naar hun mening38 - strikt genomen van ‘werk voor 
derden’ reeds sprake is. Toch verwacht men ook van de invoering van de smalle variant 
relatief weinig meerwaarde omdat men, zoals ook reeds eerder aangegeven, de door de 
branche zelf getroffen maatregelen als aanzienlijk strakker beschouwt. Een enkeling wijst 
er echter op dat de smalle variant een – door hem ook gewenst - einde maakt aan toe-
drachtonderzoek door niet-gekwalificeerde personen, bij voorbeeld bij verzekeraars. 

Als een voordeel wordt door verschillende respondenten wel gezien dat de POB-
vergunning impliciet de mogelijkheid geeft aan te trekken personeel te screenen. Daar-
mee is iedereen die kwaliteit hoog in het vaandel heeft alleen maar gebaat, zo stelt men. 

Door de respondenten die zelf reeds ervaring met de vergunning hebben wordt aangege-
ven dat de administratieve belasting die met de vergunningplicht gepaard gaat zeker 
aanwezig is, maar dat daar ook geen overdreven voorstelling van hoeft te worden ge-
maakt: deze belasting is zeker niet onoverkomelijk. 

 
Behoeften aan toezicht 
De beperkte waardering voor zelfs de invoering van de smalle variant heeft ook te maken 
met de ervaringen die enkele gesprekspartners tot nu toe hebben met het toezicht op de 
naleving van de WPBR. Van dit toezicht heeft men vooralsnog geen hoge pet op: men 
merkt er weinig tot niets van. En als men er al wat van merkt geeft dit volgens deze ge-
sprekspartners nogal eens te denken over de kwaliteit van de toezichthouders. Men be-
oordeelt het huidige toezicht als “onder de maat”. Dat betekent niet dat men wars is van 
toezicht. Diverse respondenten geven aan geen enkel bezwaar tegen toezicht te hebben, 
als dat dan ook maar serieus te nemen is. 

                                        
38 Strikt juridisch gezien is werk voor meerdere werkmaatschappijen binnen één holding echter geen ‘werk voor 
derden’. Het meest duidelijk wordt dit verwoord in de memorie van antwoord: “Onder het begrip “derde” wordt 
niet verstaan een ander onderdeel binnen eenzelfde concern. Indien binnen een concern een BV recherche-
werkzaamheden verricht voor een andere BV wordt dit beschouwd als het verrichten van recherchewerk voor 
eigen gebruik. Slechts indien met deze dienstverlening naar buiten toe -dat wil zeggen buiten de verhoudingen 
van een concern- acquisitie wordt gepleegd, kan worden gesproken van een recherchebureau in de zin van de 
wet.” (Memorie van Antwoord WPBR, nr. 5, blz. 22.) 
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Gewenste aanpassingen/bijzondere regimes 
De huidige WPBR-definitie van recherchewerkzaamheden is zo ruim, dat hierdoor pro-
blemen kunnen ontstaan, zo constateren enkele respondenten. Wat te denken van een 
schade-expert die gespecialiseerd is in letselschade? Ook diens onderzoek omvat het 
‘vergaren en analyseren van gegevens, gericht op natuurlijke personen’. Ook dient voor-
komen te worden dat een schade-expert zonder POB-vergunning aan een verzekerde niet 
meer de simpele vraag mag stellen “hoe denkt u dat de brand aan uw huis is ontstaan?”. 
Houd het realistisch en werkbaar, zo luidt het devies uit de branche.  

 

9.5 Samenvatting 

Een overzichtelijke, transparante, in toenemende mate goed georganiseerde branche, 
waarin door een aantal partijen serieus gewerkt wordt aan verdere professionalisering en 
zelfregulering, zo is de indruk die uit deze beknopte scan van de sector oprijst. 

Een groot draagvlak voor uitbreiding van de WPBR is niet aanwezig, zo lijkt het. In de 
kern liggen daar twee redenen aan ten grondslag. Ten eerste ziet men uitbreiding van de 
WPBR naar de gehele sector (de ‘brede’ variant) als het schieten met een kanon op (niet 
eens) een mug. Men vindt niet dat de werkzaamheden van de gewone expert in voldoen-
de mate het karakter hebben van recherchewerkzaamheden. Men onderkent evenmin dat 
zonder deze invoering problemen zouden kunnen ontstaan en de consequenties van in-
voering ziet men als te belastend. Ten tweede verwacht men dat de invoering van de 
WPBR niets bijdraagt aan de vormen van regulering die men zelf al heeft getroffen. Kort-
om: noodzaak noch nut worden onderkend. 

Voor de ‘smalle’ variant is wel enig draagvlak te verwachten. Dit zal dan vooral conse-
quenties hebben voor het toedrachtsonderzoek dat door verzekeraars zelf wordt uitge-
voerd; de onafhankelijke bureaus achten zichzelf - in ieder geval overwegend – reeds 
vergunningplichtig en gedragen zich daar ook naar. 

In ieder geval wordt gepleit voor een scherpere definiëring van het begrip recherche-
werkzaamheden. Daarnaast wordt aangedrongen op verdere professionalisering van het 
toezicht op de naleving van de WPBR. 
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10. Beantwoording onderzoeksvragen 
 
In de voorafgaande hoofdstukken zijn steeds de bevindingen per specifieke branche of 
sector gegeven. In het thans voorliggende hoofdstuk bezien wij het beeld over alle secto-
ren en branches heen. Als over het geheel gekeken wordt, wat zijn dan de centrale be-
vindingen, en wat valt dan op? Dit geschiedt aan de hand van de (11) kernvragen voor 
het onderzoek, zoals deze eerder zijn gegeven in hoofdstuk 3. 39 
 

10.1 Aantallen bedrijven 
 
1. Hoeveel bedrijfsrecherchediensten, handelsinformatiebureaus en schade-

expertisebureaus zijn er naar schatting in Nederland actief? 
 

In de loop van het onderzoek is, in overleg met de begeleidingscommissie, de precieze 
indeling van de onderzochte sectoren en branches enigszins verfijnd. Dit resulteerde in 
een indeling in 6 sectoren, volgens het onderstaande overzicht. In dit overzicht is ook 
(een indicatie van) het aantal werkeenheden (bedrijven, bedrijfsonderdelen, afdelingen, 
soms ook personen) per branche of sector gegeven.  

De hierboven aangegeven onderzoeksvraag kan natuurlijk beantwoord worden door de 
aantallen bedrijven en bedrijfsonderdelen uit het onderstaande schema bij elkaar op te 
tellen. Zo bezien zouden in Nederland zo’n 500-1000 van de genoemde organisaties ac-
tief zijn. Worden vooral de ‘substantiële’ bedrijven gerekend, dan is circa 500 een redelij-
ke schatting; worden ook de minder substantiële bedrijven (en ‘éénpitters’) meegerekend 
dan is het getal van 1.000 een betere indicatie. De vraag is echter wat dit totaalaantal 
zegt: in dit getal worden immers zo verschillende bedrijven bij elkaar  
 
Tabel 1 Aantal en omvang onderzoeksafdelingen/-bedrijven 
Hoofdgroep Sector/branche  Indicatie aantal Bijzonderheden 

Bij banken Circa 100 bedrijfsafdelin-
gen 

Variatie in omvang van 1 
tot circa 40 mdw. 

Bij verzekeraars Circa 125 - 175 afdelingen Variatie in omvang van 1 
tot circa 60 mdw. 

Bedrijfsrecherche c.q. 
onderzoeksafdelingen 

Bij overige bedrijven en 
organisaties 

Circa 200 bedrijfsafdelin-
gen 

Variatie in omvang van 1 
tot circa 20 mdw. 

Informatiebureaus Information brokers 15-23  Het gaat hier om de seri-
euze bureaus, met een 
grote variatie in omvang. 
Geruchten over eveneens 
in de markt actieve min-
der professionele éénpit-
ters konden in het bestek 
van dit onderzoek niet 
worden bewezen.  
 

 Handelsinformatiebureaus 
en incassobureaus 

Enige tientallen handelsin-
formatiebureaus; enige 
honderden incassobureaus 

Grote variatie in omvang; 
het aantal ‘substantiële’ 
bedrijven bedraagt onge-
veer 30 – 50. 

Expertisebureaus Expertisebureaus 55 bureaus, daarnaast 
ook verzekeraars. 
 
Circa 2.500-3.000 perso-
nen 

Een bijzonder werkveld 
binnen de expertisebran-
che vormt het zogenaam-
de toedrachtsonderzoek. 
Hiermee houden zo’n 150 
personen zich bezig, deels 
vanuit enkele gespeciali-
seerde bureaus of werk-
maatschappijen.   

                                        
39 Omwille van de leesbaarheid is de volgorde van bespreking van deze vragen wat aangepast. 
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opgeteld dat het naar onze mening een weinig zinvolle optelling van ‘appels en peren’ 
vormt. De indicatieve aantallen per sector, zoals in onderstaand schema gegeven, met de 
daarbij gemelde bijzonderheden vormen daarom een bruikbaarder indicatie. 

Verder dienen de getallen met enige voorzichtigheid te worden bezien, gelet op het ka-
rakter van het onderhavige onderzoek. Het onderzoek is ‘breed’ (gelet op het aantal be-
streken sectoren), maar niet ‘diep’ (in de zin van hoeveelheid interviews en overige on-
derzoeksactiviteiten per sector). Daarmee geeft het onderzoek wel een goede indicatie, 
maar heeft het zeker niet de pretentie geheel volledig te zijn ten aanzien van wat er aan 
recherche(-achtige) werkzaamheden binnen bedrijven plaatsvindt. Op diverse plaatsen 
en in allerlei hoedanigheden vinden er onderzoeken plaats, ook op min of meer structure-
le basis, die in een onderzoek als dit lastig zijn vast te stellen. Als voorbeeld kunnen hier 
de recente klokkenluidersregelingen worden genoemd die voortvloeien uit de Amerikaan-
se SOX-wetgeving, respectievelijk de Nederlandse Corporate Governance Code (Tabaks-
blat). Bij het onderzoeken van klachten kunnen ook bijzondere onderzoeksmethoden ge-
hanteerd worden. 
 
2. Hoeveel recherchebureaus zijn er die zich uitsluitend met goederen be-

zighouden en die nu geen vergunning hebben? 
 
In het bestek van dit onderzoek zijn dergelijke bureaus niet (meer) aangetroffen. Door 
enkele affaires in het verleden en de daaruit voortvloeiende aanscherping van regels en 
afspraken tussen de relevante partijen op dit gebied mag ook verwacht worden dat de 
markt voor deze bureaus sterk is verminderd, net als de bereidheid om zich prominent 
als zodanig te profileren. Door respondenten worden nog slechts bureaus genoemd die 
eerder bij de affaires betrokken waren, maar die – voor zover bekend - inmiddels van de 
markt zijn verdwenen.   
 

10.2 Activiteiten 
 
3. Wat is de aard en omvang van de activiteiten van organisaties die zich 

bezighouden met recherchewerkzaamheden zoals omschreven in de art i-
kelen 1 en 2 van de WPBR, voor zover deze nu niet onder deze wet vallen 
(te weten bedrijfsrecherchediensten, schade-expertisebureaus en han-
delsinformatiebureaus) alsmede van particuliere recherchebureaus die 
zich uitsluitend met onderzoek naar goederen bezighouden? 

 
De activiteiten van de door ons onderzochte afdelingen en organisaties vallen strikt ge-
nomen allen onder de definitie van recherchewerkzaamheden in de zin van de WPBR. Dat 
zegt echter meer over de (ruime) WPBR-definitie dan over de activiteiten zelf. Die blijken 
namelijk zo uiteenlopend van aard en achtergrond dat het niet dienstig lijkt deze op één 
hoop te vegen. Het geheel overziend dringt zich de noodzaak tot het maken van een na-
der onderscheid op in drie hoofdgroepen, waarbij de aanleiding of achtergrond van de 
onderzoeksactiviteiten het meest onderscheidende criterium vormt. Achtereenvolgens 
gaat het daarbij om: 
 

• Onderzoeken n.a.v. vermoeden van een strafbaar feit: ‘klassiek’ recherchewerk en 
toedrachtsonderzoek (oorzaak achterhalen). Hierbij gaat het onder meer om frau-
de-onderzoeken, vals geld, diefstal, et cetera.40 

• Onderzoeken ten behoeve van zorgvuldige bedrijfsvoering en het voldoen aan 
wettelijke verplichtingen (compliance): zoals Customer Due Diligence, waarborgen 
van integriteit. Hieronder vallen naast screening van personeel en acceptatie van 
klanten ook het identificeren van sources of funds (georganiseerde criminaliteit), 

                                        
40 Men zou deze categorie die alom wordt ervaren als ‘echt recherchewerk’ wat gekscherend als de categorie 
‘onderzoeken met de regenjas aan’ kunnen aanduiden, ter onderscheiding van de desk research. 
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meewerken aan freeze-list (terrorisme), MOT-meldingen, voldoen aan Wet Identi-
ficatie bij dienstverlening.41 

• Intelligence-onderzoek naar personen, in de zin van het traceren van cruciale ge-
gevens teneinde effectieve actie te kunnen ondernemen (NAW-gegevens en ver-
haalsinformatie t.b.v. invorderingen, risicoprofielen van zakenpartners e.d.). 

 
Tenslotte wordt in het kader van dit onderzoek nog een restcategorie gehanteerd (‘ove-
rig’), waaronder vooralsnog met name de klassieke schade-expertise (niet zijnde toe-
drachtsonderzoek) is ondergebracht.  
 
In de onderstaande matrix is inzichtelijk gemaakt in welke mate de verschillende typen 
onderzoeksactiviteiten in de onderzoeksafdelingen van de verschillende branches en sec-
toren zijn aangetroffen. Tevens is daarbij aangegeven wat uit het onderzoek bekend is 
geworden over de aantallen onderzoeken op jaarbasis. Over de drie eerste hoofdgroepen 
heen zou ‘tenminste tienduizenden’ onderzoeken dus een antwoord op de vraag naar het 
aantal onderzoeken vormen. Net als bij het eerder gegeven antwoord op de eerste on-
derzoeksvraag geldt echter dat naar onze mening deze ruwe totaalindicatie niets zegt, 
omdat op deze wijze wederom appels en peren bij elkaar opgeteld worden. De indicaties 
per cel in de matrix vormen een betere graadmeter, ook al geldt ook hier dat de cijfers 
wederom met behoedzaamheid dienen te worden bezien. 
 
 
Tabel 2 Typen onderzoeksactiviteiten 
Hoofdgroep Sector/branche  1.  

‘Klassieke’ 
recherche-
onderzoeken 

2.  
Bedrijfs-
voering en 
Compliance  

3.  
Intelligence 

4.  
Overig 

Bedrijfsrecherche 
c.q. onderzoeks- 
afdelingen 

Bij banken 
duizenden42 miljoenen43 onbekend44 - 

 Bij verzekeraars honderden  tienduizenden onbekend45 Schade-
expertise 

 Bij overige bedrij-
ven en organisa-
ties 

honderden duizenden onbekend46 - 

Informatiebureaus Informatie-brokers -47 - Ja, geen 
aantallen 
bekend 

- 

 Handels-
informatiebureaus 
en incassobureaus 

- - Miljoenen48 - 

Expertisebureaus Expertisebureaus Ruwe indicatie: 
tienduizend 
toedracht-
onderzoeken  
per jaar 

- - Schade-
expertise 

 

                                        
41 Monitoring en filtering op risico-indicatoren kunnen weliswaar als intelligence-methodieken worden geken-
merkt, maar in functionele zin gaat primair het om compliance. 
42 Voorbeelden 2003: 4.700 incidenten met overschrijvingsformulieren, 502 fraude-incidenten aan het NVB-
fraudeloket, 93 overvallen, 40 ramkraken. 
43 Voorbeelden 2003: 24.000 MOT-meldingen, circa 4.000 vorderingen financiële gegevens namens het OM, 5,5 
miljoen toetsingen waarvan 3.500 ‘hits’ in het Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen Externe 
verwijzingsapplicatie (EVA), 4 miljoen toetsingen in het Verificatie en Informatiesysteem (VIS - identiteits- en 
reisdocumenten) door financiële instellingen, waarvan 39.000 hits, circa 10.000 interne screeningen. 
44 Onbekend aantal, voornamelijk als business intelligence. 
45 Onbekend maar beperkt aantal, voornamelijk als business intelligence. 
46 Onbekend en uiteenlopend aantal, afhankelijk van de aard van het bedrijf en voornamelijk als business intel-
ligence. 
47 Een streepje (-) betekent: komt zelden tot nooit voor, maar is niet geheel uitgesloten. 
48 Vele miljoenen NAW-checks; onbekend aantal meer complexe onderzoeken. 
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Wie langs de lijn van de verschillende typen onderzoeksactiviteiten naar de sectoren kijkt 
ziet dat er sprake is van enkele duidelijke activiteit/sector-combinaties: 
klassiek recherche-onderzoek:  

1. de bedrijfsrecherche-‘afdelingen’ van de bedrijven (banken, verzekeraars,  
    overig) plus  
2. de toedrachtsonderzoekers in de expertise sector; 
3. bedrijfsvoering en compliance: de bedrijven (banken, verzekeraars, overig); 
4. ‘intelligence’ : information brokers en handelsinformatiebureau’s. 

 

4.       Welke soorten onderzoeken worden door de in de vragen 1 en 2 omschre-
ven organisaties verricht, hoeveel onderzoek worden er verricht, welke 
methoden en middelen worden daarbij aangewend en wie zijn de op-
drachtgevers van de onderzoeken? 

De soorten en aantallen onderzoeken kwamen reeds bij de beantwoording van vraag 3 
(tabel 2) in beeld. In de navolgende tabel 3 geven we de soorten onderzoeksmethoden 
die daarbij gehanteerd worden. We maken daarbij voor de overzichtelijkheid onderscheid 
in vijf typen onderzoeksmethoden:  

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. 

 
Tabel 3: Onderzoeksmethoden 
Hoofdgroep Sector/branche  1.  

‘Klassieke’ 
recherche-
onderzoeken 

2.  
Bedrijfs-
voering en 
Compliance  

3.  
Intelligence 

4. 
Overig 

Bedrijfsrecherche 
c.q. onderzoeks- 
afdelingen 

Bij banken Alle methoden 
 
Opdr: eigen 
bedrijf 

Primair A, ook 
B  

A, B, in min-
dere mate C 

- 

 Bij verzekeraars Alle methoden  
 
Opdr: eigen 
bedrijf 

Primair A, ook 
B 

A, B, in min-
dere mate C 

Schade-
expertise 
A, B en C in 
beperkte mate 
 
Opdr: eigen 
bedrijf 

 Bij overige bedrij-
ven en organisa-
ties 

Alle methoden 
 
Opdr: eigen 
bedrijf 

Primair A, ook 
B 

A, B, in min-
dere mate C 

- 

Informatiebureaus Informatie-brokers - - Primair A en, 
B, daarnaast 
C, zelden D 
 
Opdr: derden 

- 

 Handels-
informatiebureaus 
en incassobureaus 

- - Primair A en, 
B, daarnaast 
C, zelden D 
 
Opdr.:derden 

- 

Expertisebureaus Expertisebureaus Toedrachtson-
derzoeken 
Alle methoden 
 
Opdr: verzeke-
raars en eigen 
risicodragers 

- - Schade-
expertise 
A, B en C in 
beperkte mate 
 
Opdr: verzeke-
raars 
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Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat met name bij het klassiek recherche-
onderzoek sprake is van alle onderzoeksmethoden waar de WPBR ook op ziet, inclusief 
de meest vérgaande. Bij de overige hoofdgroepen activiteiten is vooral sprake van open 
bronnen en dossieronderzoek, op punten aangevuld met interviews en een hooguit inci-
dentele toepassing van andere onderzoeksvormen.  
 
Bezien naar opdrachtgeverschap is zichtbaar dat – niet verwonderlijk – de bedrijfsrecher-
che-afdelingen voor het eigen bedrijf werkzaam zijn, de expertisebureaus voor een be-
perkte groep derden (verzekeraars en –minder - eigen risicodragers uit de private en 
publieke sector), de information brokers en handelsinformatiebureaus voor een brede 
groep derden.    
 
5.       Zijn er contacten met de politie of met bijzondere opsporingsdiensten en 

zo ja, wat is de aard en inhoud van deze contacten en hoe vaak komen 
deze voor? 

Contacten met het strafvorderlijk apparaat doen zich met name bij de banken en verze-
keringsbedrijven veelvuldig voor. Precieze aantallen konden in het bestek van dit onder-
zoek niet worden vastgesteld. De matrix geeft aan waar dergelijke contacten zich vooral 
voordoen. Het betreft hier overigens door de bank genomen contacten met de reguliere 
politie.  

Uit de tabel kan worden opgemaakt dat van ‘samenwerking’ (waaronder zeker ook dient 
te worden verstaan het aan de politie doorgeven van ‘een zaak’) vooral sprake is bij de 
‘klassieke’ recherche-activiteiten. In het kader van ‘bedrijfsvoering en compliance’ is 
vooral sprake van informatieverstrekking. 
 
Tabel 4: Contacten met de opsporing 
Hoofdgroep Sector/branche  1. 

‘Klassieke’ 
recherche-
onderzoeken 

2.  
Bedrijfs-
voering en 
Compliance  

3.  
Intelligence 

4.  
Overig 

Bedrijfsrecherche 
c.q. onderzoeks- 
afdelingen 

Bij banken Verstrekken 
informatie; sa-
menwer-
king/uitwisseling 

Veelvuldig 
verstrekken 
van informatie 

Incidenteel 
verstrekken 
informatie 

- 

 Bij verzekeraars Verstrekken 
informatie; sa-
menwerking 

Verstrekken 
informatie 

Incidenteel 
verstrekken 
informatie 

- 

 Bij overige bedrij-
ven en organisa-
ties 

Verstrekken 
informatie; inci-
dentele samen-
werking 

Incidenteel 
verstrekken 
informatie 

Incidenteel 
verstrekken 
informatie 

- 

Informatiebureaus Informatie-brokers Vrijwel nooit - Vrijwel nooit 
 
 
 
 

- 

 Handels-
informatiebureaus 
en incassobureaus 

- - Weinig; 
incidentele 
samenwerk-
ing bij deur- 
waarders-
activiteiten 

- 

Expertisebureaus Expertisebureaus Toedrachts-
onderzoeken 
Vrij frequent 

- - Schade-
expertise 
Weinig 

 

Opvallend is overigens dat veel gesprekspartners (uit de sectoren waar van samenwer-
king sprake is) in de gesprekken spontaan melden dat de samenwerking met de politie 
wel gewenst wordt, maar in de praktijk maar moeizaam van de grond komt. Daarvan lijkt 
met name sprake wanneer het initiatief tot de samenwerking bij het bedrijf ligt, bijvoor-
beeld in de vorm van het doen van aangifte of het anderszins overdragen van een zaak. 
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Kritische kanttekeningen worden frequent geplaatst bij zowel de capaciteit en prioriteits-
stelling als bij de professionaliteit van de politie.   
 
6.    Maken bedrijfsrecherchediensten gebruik van de diensten van particuliere     
       recherchebureaus, en zo ja, waartoe en in welke mate? 
 

Het zijn met name de organisaties die zich bezighouden met het ‘klassiek recherche-
onderzoek’ die, zelfs met een zekere regelmaat, gebruik maken van particuliere recher-
chebureaus. Dit mogen ook blijken uit tabel 5, waarin per sector en type onderzoeksacti-
viteit de mate van inschakeling van deze bureaus is weergegeven.  

 
Tabel 5: inschakelen recherchebureaus 
Hoofdgroep Sector/branche 1. 

‘Klassieke’ 
recherche-
onderzoeken 

2.  
Bedrijfs-
voering en 
Compliance  

3.  
Intelligence 

4.  
Overig 

Bedrijfsrecherche 
c.q. onderzoeks- 
afdelingen 

Bij banken Ja, met regel-
maat 

Incidenteel bij 
complexe za-
ken of i.v.m. 
capaciteit 

Incidenteel 
bij complexe 
zaken of 
i.v.m. capa-
citeit 

- 

 Bij verzekeraars Ja, frequent Incidenteel bij 
complexe za-
ken of i.v.m. 
capaciteit 

Incidenteel 
bij complexe 
zaken of 
i.v.m. capa-
citeit 

- 

 Bij overige bedrij-
ven en organisa-
ties 

Ja, frequentie 
onbekend 

Incidenteel bij 
complexe za-
ken of i.v.m. 
capaciteit 

Incidenteel 
bij complexe 
zaken of 
i.v.m. capa-
citeit 

- 

Informatiebureaus Informatie-brokers - - zelden - 
 Handels-

informatiebureaus 
en incassobureaus 

- soms soms - 

Expertisebureaus Expertisebureaus Toedrachtson-
derzoeken 
WERKT SAMEN 

- - Schade-
expertise 
NIET 

 
 

Als redenen om particuliere recherchebureaus in te schakelen worden, samengevat, de 
navolgende redenen gemeld: 

a. gebrek aan capaciteit: een zaak wordt in zijn geheel aan een recherchebureau 
overgedragen; 

b. gebrek aan specifieke capaciteit of deskundigheid: een specifieke onderzoeks-
activiteit wordt overgedragen, zoals bijvoorbeeld manobservatie; 

c. een frisse blik van buiten; 
d. interne richtlijnen verhinderen een bepaalde onderzoeksactiviteit voor de on-

derzoeksafdeling zelf, een extern bureau kan deze echter wel uitvoeren. 
 

7. Hoe zijn de verschillende soorten diensten en bureaus georganiseerd, en 
hoe zijn de bedrijfsrecherchediensten gepositioneerd binnen de organisa-
tie waarvan zij deel uitmaken? 

De organisatie en positionering van de diensten en bureaus varieert sterk, zowel binnen 
als tussen de sectoren. Bovendien worden verschillende typen onderzoek vaak niet door 
dezelfde functionarissen uitgevoerd. Om die reden gebruiken we ook hier weer de matrix. 
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Tabel 6: Positionering 
Hoofdgroep Sector/branche  1. 

‘Klassieke’ 
recherche-
onderzoeken 

2.  
Bedrijfs-
voering en 
Compliance  

3. 
Intelligence 

4.  
Overig 

Bedrijfsrecherche 
c.q. onderzoeks- 
afdelingen 

Bij banken Bij grotere ban-
ken onderzoeks-
afdeling binnen 
andere afdeling 

Deels door 
veiligheidsafde-
ling , deels 
binnen primaire 
bedrijfsproces-
sen 

Deels door 
veiligheids-
afdeling , 
deels binnen 
primaire 
bedrijfspro-
cessen 

- 

 Bij verzekeraars Bij grotere be-
drijven onder-
zoeksafdeling 
binnen andere 
afdeling 

Deels door 
veiligheidsafde-
ling , deels 
binnen primaire 
bedrijfsproces-
sen 

Deels door 
veiligheids-
afdeling , 
deels binnen 
primaire 
bedrijfspro-
cessen 

- 

 Bij overige bedrij-
ven en organisa-
ties 

Bij grotere be-
drijven aparte 
onderzoeksafde-
ling; vaker sa-
men met regulie-
re veiligheid 

Deels door 
veiligheidsafde-
ling , deels 
binnen primaire 
bedrijfsproces-
sen 

Deels door 
veiligheids-
afdeling , 
deels binnen 
primaire 
bedrijfspro-
cessen 

-- 

Informatiebureaus Informatie-brokers - - Core busi-
ness 

- 

 Handels-
informatiebureaus 
en incassobureaus 

- - Core busi-
ness 

- 

Expertisebureaus Expertisebureaus Toedrachtson-
derzoeken 
Core business 

-  Schade-
expertise 
Core business 

 

Bij de banken zien we dat het ‘klassieke recherchewerk’ in de regel vanuit een afdeling 
Onderzoek of Veiligheidszaken worden gedaan. Het gaat dan meestal niet om een afzon-
derlijke stafafdeling, maar om een afdeling die zelf weer binnen een afdeling Compliance 
of iets soortgelijks valt. Bij verzekeraars doet zich ongeveer hetzelfde beeld voor. Bij 
overige bedrijven is het beeld sterk wisselend, afhankelijk van de aard en omvang van de 
specifieke werkzaamheden. Toedrachtsonderzoek is bij de onderzochte onafhankelijke 
bedrijven ondergebracht in een aparte werkeenheid. 

Onderzoeken in categorie 2 (Customer Due Diligence, integriteitsonderzoeken en derge-
lijke) worden deels vanuit de veiligheidsafdeling verricht maar vormen ook onderdeel van 
het primaire bedrijfsproces. Bij categorie 3-onderzoek ten slotte moet worden gedacht 
aan een palet van activiteiten, dat –anders dan bij de bedrijfsrecherche- doorgaans de 
core business vormt van het bedrijf in kwestie. 

 

10.3 Personeel en organisatie 
 

8. Wat is de achtergrond (wat betreft opleiding en ervaring) van het perso-
neel dat bij bedrijfsrecherchediensten werkzaam is? 

 
Het personeel dat zich bezighoudt met het ‘ klassieke rechercheonderzoek’ heeft in be-
langrijke mate een politieachtergrond. Men heeft dus ook diverse politieopleidingen geno-
ten en heeft daar ervaring opgedaan alvorens men overstapte. Ook in de leiding van de 
organisaties die zich met dit werk bezighoudt werden vaak functionarissen met een poli-
tieachtergrond aangetroffen. 
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Bij onderzoeken in categorie 2 (bedrijfsvoering en compliance) hangt het er van af waar 
deze in het bedrijf worden verricht. Voor zover dit binnen speciale afdelingen bedrijfsre-
cherche gebeurt gaat het wederom om mensen met een opsporingsachtergrond. 

In de sector van de information brokers werd vooral gerept van personeel dat een ach-
tergrond heeft in informatie- of kennismanagement (IDM, mediatheek, journalistiek en 
dergelijke).  
 

10.4 Vergelijking met een organisatie uit de publieke sector 
 
9.     Wat is de aard en omvang van de activiteiten van het Bureau Integriteit  

van de gemeente Amsterdam. 

De organisatie en de aard en de omvang van de activiteiten van het Amsterdamse Bu-
reau Integriteit (BIA) zijn uitgebreid geschetst in het kader dat volgt op hoofdstuk 6. 
Doel van de beschrijving van dit bureau uit de publieke sector was het hebben van een 
referentiekader, een benchmark waar de bevindingen uit de private sector tegen konden 
worden afgezet. In de vergelijking gaan resultaten immers meer spreken. In dit hoofd-
stuk beperken wij ons dan ook tot deze vergelijking. 

Het BIA laat zich naar aard en doelstelling het beste vergelijken met interne onderzoeks- 
of integriteitsafdelingen van grote bedrijven. Daarmee heeft het bureau veel gemeen, 
zowel wanneer gekeken wordt naar de activiteiten, de organisatie, de omvang, de ach-
tergrond van het personeel, de aansturing en de kwaliteitsbewaking. De overeenkomsten 
op deze punten zijn groot, de verschillen niet noemenswaard. Het aantal onderzoeken 
dat het BIA jaarlijks uitvoert lijkt echter lager te liggen dan in de onderzochte bedrijven 
in de private sector werd gevonden. Wat in de vergelijking ook opvalt is dat de onderde-
len van ‘het concern Amsterdam’, dat wil zeggen de diensten en stadsdelen een aanzien-
lijk grotere vrijheid hebben in het zelf uitvoeren van onderzoeken (en de wijze waarop dit 
gebeurt) dan in de door ons onderzochte bedrijven. Hier lijkt het immers overwegend 
niet toegestaan dat bedrijfsonderdelen zelf onderzoeken (laten) uitvoeren; tevens zijn de 
gedragscodes en protocollen hier meer bedrijfsbreed geldig49. De regulering van de on-
derzoekswerkzaamheden in de onderzochte bedrijven lijkt dan ook strakker te zijn. 
Opvallend is dat zich wederom nauwelijks verschillen voordoen wanneer wordt gevraagd 
naar de consequenties van de uitbreiding van de WPBR en naar de waardering daarvan. 
Net als de meeste vertegenwoordigers van de onderzochte bedrijven staat het Hoofd BIA 
daar min of meer neutraal tegenover. Er bestaat geen groot bezwaar, maar hij ziet ook 
niet echt het voordeel. De onderzoeksactiviteiten zijn naar zijn mening door de eigen 
regelingen al ruim voldoende geborgd, de onderzoekssubjecten kennen ook een grote 
rechtsbescherming door hun ambtenarenstatus, daarnaast wijst hij op de zorgvuldigheid 
die louter door de positie binnen de gemeente ontstaat. Deze overwegingen zijn vrijwel 
identiek aan de overwegingen van de respondenten uit de private sector die wijzen op 
hun eigen zorgvuldig samengestelde regelingen, de bescherming op basis van arbeids-
recht, OR, Arbo en dergelijke en het belang dat tegenwoordig bedrijfsbreed gehecht 
wordt aan zorgvuldig, maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

 

10.5 Consequenties van uitbreiding WPBR voor de branche 
 
10.     Kan de WPBR met bijbehorende regelingen, bestaand en in ontwikkeling,    

onverkort op de in vraag 1 en 2 omschreven categorieën organisaties van 
toepassing worden of is er aanleiding om naar regime te differentiëren, 
gelet op de aard van de werkzaamheden van een specifieke branche? 

 

De indeling in verschillende typen onderzoekswerkzaamheden, zoals geïntroduceerd on-
der vraag 3 in dit hoofdstuk is een zinvoller onderscheid voor het beantwoorden van de 

                                        
49 In Amsterdam zal dit vanaf 2005 ook het geval zijn. 
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bovenstaande vraag dan de indeling in typen organisaties. De WPBR met bijbehorende 
regelingen is van oorsprong vooral toegesneden op het klassieke beveiligings- en recher-
chewerk. In principe kan deze dan ook relatief eenvoudig op organisaties die zich met 
dergelijk onderzoekswerk bezighouden van toepassing worden verklaard. Er is dan een 
redelijke ‘fit’ tussen de verrichte activiteiten en de activiteiten waar de WPBR op ziet. De 
waarborgen die de WPBR poogt te scheppen worden ook goeddeels onderschreven door 
diegenen die met de betreffende activiteiten bezig zijn, zij het dat veel respondenten 
benadrukken dat deze waarborgen al op andere wijze gerealiseerd zijn. 

Aanzienlijk anders ligt het bij de andere vormen van onderzoekswerk, dus de onderzoe-
ken ten behoeve van een zorgvuldige bedrijfsvoering c.q. compliance en het intelligence-
onderzoek. Zowel de aard van de hiermee gemoeide werkzaamheden, de setting waar-
binnen deze plaatsvinden als de culturen van de organisaties die zich daarmee bezighou-
den verschillen sterk van de situatie waarop de WPBR zich in eerste instantie richt. 
Breeduit wordt door betrokkenen gewaarschuwd voor de effecten van de invoering van 
de WPBR op ook deze typen onderzoeksactiviteiten: het zou tot een onaanvaardbaar gro-
te belasting van de betreffende organisaties leiden. 

De hierboven gestelde vraag is echter niet alleen of de WPBR van toepassing kan wor-
den, maar ook of er aanleiding is te differentiëren. Die aanleiding is er zeker. Ten eerste 
vanwege het hierboven reeds aangegeven verschil in ‘fit’ tussen de WPBR en de onder-
scheiden typen onderzoeksactiviteiten, en de grote consequenties die de onverkorte toe-
passing van de WPBR op deze typen activiteiten zou hebben. 

Ten tweede dringt zich de vraag op of de (al dan niet onverkorte) invoering van de WPBR 
dan ook het meest geëigende middel is om dit doel te bereiken. Deze wet beoogt indivi-
duen met name te beschermen tegen ongerechtvaardigde inbreuken op hun persoonlijke 
levenssfeer door heimelijke onderzoeksactiviteiten van derden. Vele respondenten in dit 
onderzoek benadrukken dat de diverse onderzoeksactiviteiten al zodanig gereguleerd zijn 
– door zowel wetgeving als zelfregulering - en dat de bescherming van de onderzoeksob-
jecten al dusdanig is gewaarborgd, dat de WPBR hier nog maar weinig aan zou kunnen 
toevoegen. 

Bovenal moet echter worden geconstateerd dat het draagvlak in het veld voor de uitbre i-
ding van de werkingssfeer van de WPBR gering is. Breeduit wordt door respondenten de 
vraag naar ‘nut en noodzaak’ van de uitbreiding van de WPBR gesteld. Dit overstijgt de 
beantwoording van de individuele onderzoeksvragen, maar raakt de kern van de achter-
grond van het gehele onderzoek. Omdat dit zo’n fundamenteel punt is zal hierbij in het 
afsluitende hoofdstuk uitgebreid stil worden gestaan.   
 
11.      Wat zijn de effecten voor de bedrijfsrecherchediensten wanneer zij onder 

de WPBR zullen gaan vallen, al dan niet met aangepast regime? 

Voor de bedrijfsrecherchediensten die zich met name bezighouden met de klassieke on-
derzoeksactiviteiten zijn de effecten niet als bijzonder groot in te schatten. Materieel vol-
doen zij in belangrijke mate reeds aan de standaarden of eisen zoals gegeven door de 
WPBR en de bijbehorende regelingen. Dit betekent dat zij enerzijds relatief gemakkelijk 
aan de formele eisen kunnen voldoen, anderzijds dat dit geen bijzonder grote conse-
quentie voor hun bedrijfsvoering of administratieve belasting zal hebben. Voor het overi-
ge kan voor het antwoord op deze vraag verwezen worden naar het antwoord op vraag 
10. 

De extra kosten zullen vooral de vorm aannemen van het moeten voldoen aan extra bu-
reaucratie, zoals rapportageverplichtingen (jaarverslag, bijhouden registers) en mogelijk 
opleidingskosten voor medewerkers. Naarmate de WPBR-bepalingen meer betrekking 
hebben op werkzaamheden die samenvallen met de core business van een bedrijf en die 
daarmee frequenter voorkomen, worden de kosten (veel) hoger. 

Hierbij dient te worden aangetekend dat -zoals in hoofdstuk 3 reeds gemeld- de meeste 
respondenten, hoewel door ons van materiaal voorzien, maar een vage notie hadden van 
de feitelijke implicaties van het moeten voldoen aan de WPBR. Daarom bleek het niet 
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mogelijk om uit de interviews een enigszins kwantificeerbaar en betrouwbaar beeld te 
krijgen van de effecten voor de bedrijfsrecherchediensten. Om deze redenen moeten we 
concluderen dat de gebruikte onderzoeksmethoden eigenlijk tekort schieten om een be-
trouwbare inschatting te kunnen maken van wat het voor een bedrijf precies aan extra 
inspanningen zou betekenen om aan de verplichtingen van de WPBR te voldoen. Achteraf 
was het wellicht zinvol geweest om door analyse van werkprocessen, simulatie of verge-
lijking tussen enkele bedrijfsrecherchediensten en particuliere recherchebureaus meer 
kwantitatieve data te verkrijgen.
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11. Conclusies en aanbevelingen 
 

Het voorliggende onderzoek stond ten doel in kaart te brengen in hoeverre “particuliere 
organisaties die zich met recherchewerkzaamheden bezighouden en die nu niet onder de 
WPBR vallen” alsnog onder de werking van de WPBR zouden kunnen worden gebracht.  

Het ministerie van Justitie, de opdrachtgever van dit onderzoek, verstond daarbij onder 
“particuliere organisaties” met name bedrijfsrecherchediensten of -afdelingen, (handels-) 
informatiebureaus en expertisebureaus. Het onderzoek zou deze sectoren eerst in beeld 
moeten krijgen, om vervolgens in kaart te brengen wat de consequenties zouden kunnen 
zijn van het onder het regime van de WPBR brengen van de organisaties en activiteiten 
in deze sectoren. Op basis hiervan zou het Ministerie van Justitie een nader oordeel moe-
ten kunnen vormen over de wijze waarop een eventuele uitbreiding van de WPBR zou 
kunnen worden vormgegeven en ingericht. 

 
Betrek meerdere onderzoeken bij de oordeelsvorming 
Voor een afgewogen oordeelsvorming over de wenselijkheid en mogelijkheid tot uitbrei-
ding van de reikwijdte van de WPBR over te gaan, is een gedegen overzicht van de gehe-
le branche in al haar facetten gewenst. In dit licht moet worden benadrukt dat op dit 
moment meerdere onderzoeken voorhanden zijn, die elk vanuit een verschillende per-
spectief (een deel van) het werkveld belichten. Zo vloeit het thans voorliggende onder-
zoek voort uit een eerdere studie naar particuliere recherche-activiteiten, waarvan de 
resultaten zijn neergelegd in het rapport ‘Particuliere recherche in Nederland: werkwijzen 
en informatiestromen (Klerks et al. 2001). Na publicatie van dat onderzoek volgde onder 
meer onderzoek naar de forensische accountancy (Van Wijk et al. 2002), naar de verva-
gende grenzen tussen publieke opsporingsdiensten en private speurders (Nuis 2004) en 
naar het toezicht op particuliere beveiligingsorganisaties (De Bruin et al. 2004). Bij de 
inrichting van het thans voorliggende onderzoek is afgesproken dat de onderwerpen die 
door de andere onderzoeken reeds bestreken zijn buiten beeld dienen te blijven, zodat 
geen doublures ontstaan. 

De bevindingen in deze rapportage zijn zo mogelijk vertaald in concrete aanbevelingen.  

 
Aanbeveling 1. Wanneer de opdrachtgever een volledig beeld van de problematiek wil 
verkrijgen dient hij de andere onderzoeksrapporten mede in ogenschouw te nemen. 

 
Sector blijkt zeer pluriform 
De omschrijving “de particuliere organisaties die zich met recherchewerkzaamheden be-
zighouden” kan de suggestie wekken dat het gaat om in wezen overeenkomende organi-
saties in vergelijkbare sectoren, die sterk op elkaar gelijkende activiteiten verrichten. Het 
onderhavige onderzoek leert dat dit geenszins het geval is. De aard en omvang van de 
activiteiten, de aanleiding om deze activiteiten te ondernemen, de inrichting van de or-
ganisaties en de achtergronden van het personeel bij de diverse categorieën bedrijven 
blijken sterk verschillend. Ook zijn grote verschillen zichtbaar waar het gaat om de mate 
van transparantie van elke sector, de mate waarin reeds sprake is van zelfregulering en 
ten slotte waar het gaat om de organisatiegraad van de daarin actieve bedrijven en per-
sonen. 

Gelet op het voorgaande werd aan het begin van het onderzoek reeds duidelijk dat de 
driedeling bedrijfsrecherche diensten of -afdelingen, (handels)informatiebureaus en ex-
pertisebureaus verdere verfijning behoefde. Uiteindelijk werden zes te onderzoeken sec-
toren onderscheiden: de bedrijfsrecherche diensten of -afdelingen bij respectievelijk (1) 
banken, (2) verzekeraars en (3) overige bedrijven, de (4) information brokers, (5) han-
delsinformatiebureaus en (6) expertisebureaus. 
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Aanbeveling 2.  Het ministerie van Justitie zou in de beleidsvorming rekening moeten 
houden met de pluriformiteit van de diverse sectoren. 

 
Onderzoek is (daardoor) breed, maar minder diep 

Door het onderscheid in de zes sectoren in plaats van de initiële drie sectoren groeide het 
onderzoek aanzienlijk in de breedte, maar verloor het – door gelijkblijvende onderzoeks-
inspanningen – aan diepte. Zodoende heeft het onderzoek nu het karakter van een ‘scan’ 
die zeker goede indicaties voor de situatie per sector biedt, maar niet de pretentie kan 
hebben volledig te zijn. 

Aangetekend dient te worden dat als gevolg van de verschillen in met name de transpa-
rantie en de organisatiegraad van de sectoren de betrouwbaarheid en de volledigheid van 
de onderzoeksresultaten per sector verschillen. Zo verdient het met name aanbeveling 
verdiepend onderzoek uit te voeren in de sector information brokers, voordat tot besluit-
vorming ten aanzien van de uitbreiding van de WPBR in deze sector wordt besloten. 
Voorts moet met betrekking tot de incassobranche worden vastgesteld dat deze sector 
(mede vanuit de onderzoeksopdracht) slechts zeer beperkt in beeld is gekomen. Met het 
oog op de evidente impact van de activiteiten in deze branche op de persoonlijke levens-
sfeer van burgers, alsmede vanwege de risico’s van misstanden verdient het aanbeveling 
de incassobranche eveneens tot onderwerp van een meer gericht onderzoek te maken. 
 
Aanbeveling 3. De opdrachtgever doet er goed aan, aanvullend verdiepend onderzoek 
te laten verrichten naar de sector van information brokers. 
 
Aanbeveling 4. De opdrachtgever doet er goed aan, aanvullend verdiepend onderzoek 
te laten verrichten naar de sector van incassobedrijven. 

 
Grote verschillen in activiteiten 
Ook wanneer louter wordt gekeken naar de activiteiten die in de sectoren worden ver-
richt (en die naar de letter van de wet als rechercheactiviteiten zouden kunnen worden 
betiteld) blijken deze sterk te verschillen. Zoals beschreven in hoofdstuk 10 kunnen zij in 
drie groepen worden verdeeld (met een vierde als restcategorie): ‘klassieke recherche-
werkzaamheden’, onderzoeksactiviteiten in het kader van ‘bedrijfsvoering en complian-
ce’, en ‘intelligence’.  

De aard en aanleiding van deze activiteiten verschilt sterk, evenals de plaats waar deze 
worden uitgevoerd, het personeel dat ermee belast is, de waarborgen waarmee deze 
activiteiten zijn omgeven en de mate van transparantie van het geheel. Er is ook een 
duidelijk patroon zichtbaar in de manier waarop deze verschillende activiteiten door de 
diverse sectoren worden uitgevoerd, zie hiervoor tabel 6 op pagina 64. 

De eerste groep activiteiten, de ‘klassieke recherchewerkzaamheden’ sluit in karakter het 
meest aan op de activiteiten waarop de WPBR van oudsher ziet. Strikt genomen vallen de 
andere activiteiten echter ook onder de definitie van rechercheactiviteiten in de zin van 
de WPBR. 

 
Aanscherpen definitie recherche-activiteiten gewenst 
Voor wie de definitie kent van recherchewerkzaamheden in de zin van de WPBR zal het 
geen bevreemding wekken dat zo uiteenlopende activiteiten onder deze definitie vallen, 
zoals hierboven aangegeven. De WPBR hanteert immers als definitie van recherchewerk-
zaamheden: “het vergaren en analyseren van gegevens”. Uit de WPBR valt op te maken 
dat ook nog andere criteria bepalend zijn, zoals het feit dat deze gegevens betrekking 
dienen te hebben op natuurlijke personen en dat de verzameling van de gegevens in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf, ‘voor derden’ en ‘met winstoogmerk’ dient plaats 
te vinden (zie ook hoofdstuk 3). Ook dan nog blijft de omschrijving van recherchewerk-
zaamheden dermate vaag dat dit in de praktijk problemen oplevert. Voor dit onderzoek 
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werd het begrip recherchewerkzaamheden dan ook verder geoperationaliseerd, zonder 
dat dit overigens leidde tot een strak hanteerbare werkdefinitie. Kennelijk is het moeilijk 
het begrip op een sluitende wijze te omschrijven. Maar als het type activiteiten dat men 
verricht één der leidende criteria wordt voor de beslissing of een organisatie onder de 
WPBR valt of niet, dan zal dit begrip toch scherper omschreven moeten zijn dan thans 
het geval is. Opvallend is dat veel respondenten gevoelsmatig wel degelijk een overeen-
komstige opvatting over recherchewerkzaamheden hebben. Op basis hiervan kunnen 
deze respondenten redelijk aangeven welke activiteiten wel en niet onder recherchewerk-
zaamheden dienen te worden verstaan, maar kunnen zij dat tegelijkertijd lastig in een 
waterdichte definitie vangen. Het lijkt bij ‘echt’ recherchewerk te gaan om waarheidsvin-
ding bij vermoedens van onregelmatigheden die schade (kunnen) opleveren, waartoe 
onderzoekswerkzaamheden worden verricht die kunnen ingrijpen in de persoonlijke le-
venssfeer van natuurlijke personen. 

Het verdient dus aanbeveling tot een scherpere afbakening van het begrip recherche-
werkzaamheden te komen, zowel in bestaande (WPBR) als eventuele nieuwe wet- en 
regelgeving. Aangezien in diverse andere westerse landen ook reeds tot wet- en regelge-
ving op het onderhavige gebied is overgegaan verdient het aanbeveling in dit licht 
rechtsvergelijkend onderzoek uit te voeren, om zo optimaal gebruik te kunnen maken 
van de elders reeds opgedane inzichten en ervaringen. 

 
Aanbeveling 5. De opdrachtgever doet er goed aan in relevante wet- en regelgeving te 
komen tot een scherpere afbakening van het begrip ‘recherchewerkzaamheden’; hij kan 
hiervoor inzichten en ervaringen uit het nabije buitenland benutten. 
 
Aanbeveling 6. De opdrachtgever doet er goed aan rechtsvergelijkend onderzoek te 
laten verrichten, teneinde optimaal gebruik te kunnen maken van de elders reeds opge-
dane inzichten en ervaringen. 
 
Gelijke monniken, gelijke kappen? Het criterium ‘voor derden’. 
Doordat de WPBR thans nog als criterium hanteert dat de recherche-activiteiten ‘voor 
derden’ dienen plaats te vinden hoeven bedrijfsrecherche-afdelingen van een bedrijf geen 
vergunning te hebben, maar onafhankelijke bureaus die precies dezelfde activiteiten voor 
anderen uitvoeren wel. Het blijkt dat diverse vertegenwoordigers van dergelijke organi-
saties er – uit gelijkheidsbeginselen – niet zoveel bezwaar tegen hebben als die ongelijk-
heid – die zich overigens met name voordoet op het vlak van ‘klassiek’ recherchewerk - 
wordt opgeheven.  

 
Activiteiten kennen grote inhoudelijke gelijkenis 
De feitelijke werkzaamheden van particuliere recherchebureaus enerzijds en de bedrijfs-
recherche die zich bezighoudt met ‘klassiek recherchewerk’ anderzijds verschillen in de 
praktijk hoofdzakelijk op het punt van de opdrachtgever. Waar de recherchebureaus 
doorgaans werken voor meerdere opdrachtgevers levert de bedrijfsrecherche in principe 
zijn diensten aan andere onderdelen van een zelfde bedrijf of concern. Dit is zoals gezegd 
ook precies het onderscheid dat de WPBR maakt, en de reden dat de bedrijfsrecherche 
tot dusver niet vergunningplichtig is. Inhoudelijk blijkt het werk van de bureaus en de 
bedrijfsrecherche grote gelijkenis te vertonen. 
Bedrijfsrechercheurs verrichten onderzoek naar vermoedens van ongewenste handelin-
gen door medewerkers van het bedrijf waar zij ook zelf bij in dienst zijn, al ligt die relatie 
er in de praktijk soms pas op concernniveau. Bij grote banken bijvoorbeeld opereren be-
drijfsrechercheurs vanuit centrale vestigingen en kunnen zij onderzoeken doen binnen 
vestigingen in andere landen. Diezelfde bedrijfsrecherche werkt echter ook op subjecten 
die geen werknemer zijn van het concern. Men doet onderzoek naar bijvoorbeeld klanten 
en zakelijke relaties zoals leveranciers, maar ook naar derden waarvan wordt vermoed 
dat zij het bedrijf schade (kunnen) berokkenen of die anderszins voor het bedrijf van 
belang zijn, zoals bij pre-employment checks. De middelen die men inzet komen even-
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eens overeen met hetgeen particuliere recherchebureaus ‘in het veld kunnen brengen’. Er 
wordt dossieronderzoek gedaan, men interviewt betrokkenen, er wordt op diverse manie-
ren aan observatie gedaan en vertrouwelijke communicatie over telecommunicatiekana-
len kan worden gemonitord. Soms worden ook forensisch-technische onderzoeken ver-
richt, en er wordt samengewerkt met andere bedrijven, overheidsdiensten en –
instellingen. 

 
Is werken voor één opdrachtgever reden voor verschil in regime? 

Ter verdediging van een verschil in regime kan worden opgeworpen dat organisaties die 
slechts voor één interne opdrachtgever onderzoek verrichten, daarbij minder ingrijpend 
opereren ten aanzien van de persoonlijke levenssfeer van derden. De vraag is echter of 
die stelling houdbaar is. Onder de huidige omstandigheden zou zelfs het omgekeerde het 
geval kunnen zijn. Waar een recherchebureau is gehouden aan de regels zoals vastge-
legd in de WPBR en in de diverse uitwerkingen daarvan, vindt het werk van de bedrijfsre-
cherche voornamelijk zijn (bredere) kaders binnen het Wetboek van Strafrecht, het Bur-
gerlijk Wetboek, de Collectieve Arbeidsovereenkomst, de Wet Bescherming Persoonsge-
gevens en nog andere algemeen geldende wetten en regels. Niet zelden kan de bedrijfs-
recherche daarbij ten behoeve van het onderzoek nog putten uit databestanden met per-
soonsgegevens die voor particuliere recherchebureaus ontoegankelijk blijven. Belangrij-
ker echter nog is dat de particulier rechercheur er aan is gehouden, een opdrachtgever 
indien nodig te wijzen op de beperkingen die hem wettelijk zijn gesteld. Die opdrachtge-
ver heeft vervolgens geen machtsmiddel over het bureau, anders dan het niet gunnen 
van opdrachten. Uit de branche van de bedrijfsrecherche werd ons evenwel voorgehou-
den dat de positie van de bedrijfsrechercheur een wezenlijk andere is. Het kan, naar de 
onderzoekers werd verzekerd, voorkomen dat een hoofd van een afdeling bedrijfsrecher-
che door een lid van een Raad van Bestuur of een directielid krijgt opgedragen het een 
en ander uit te zoeken over bepaalde personen, met de toevoeging dat men niet is geïn-
teresseerd in de werkwijze maar in resultaten. In zo een geval ligt er een zware druk op 
de betreffende medewerker van het bedrijf en zijn uitvoerende collega’s. Weigering met 
een beroep op de vigerende wet kost niet een opdracht of een klant: het kan direct nega-
tieve consequenties voor de eigen positie en carrière hebben. Wij suggereren geenszins 
dat dit scenario aan de orde van de dag is, maar wel dat het onder de gegeven omstan-
digheden tot de reële mogelijkheden en gevaren behoort. 

 
Teveel rollen in één hand? 
Een volgend argument om als overheid enige aandacht te besteden aan de bedrijfsre-
cherche, is het risico dat in een zaak één persoon of instantie tegelijkertijd als feitenon-
derzoeker, beoordelaar en sanctionerend autoriteit kan fungeren. Waar die indruk kan 
ontstaan zijn aanvullende waarborgen gewenst. Deze situatie zal zich bij een ingehuurd 
particulier recherchebureau nog niet zo snel voordoen: daar wordt het feitenonderzoek 
door een rapportage aan de opdrachtgever gescheiden van het beoordelings- en ‘berech-
tings’-proces door de opdrachtgever. Bij een interne veiligheidsafdeling is het eerder 
denkbaar dat een enkele afdeling of zelfs één functionaris het gehele proces van ver-
moeden via onderzoek en het inzetten van een beoordelingsproces, zelfs tot aan de sanc-
tietoepassing naar zich toe trekt. Een dergelijke constructie draagt alle risico’s in zich van 
fouten en willekeur. Niet voor niets is in het reguliere strafproces het onderscheid tussen 
opsporing, vervolging en berechting essentieel, om over de voorfase van het inlichtingen 
verzamelen nog maar te zwijgen. Ook rechten van de beklaagde, zoals toegang tot een 
onafhankelijke en objectieve rechter, een ondubbelzinnig omschreven aanklacht en toe-
gang tot alle voor de verdediging relevante informatie zijn elementaire hoekstenen van 
een zorgvuldige rechtsgang. Hoewel wij bij veel grote bedrijven wel degelijk waarborgen 
tegen willekeur konden constateren, hebben deze veelal uitsluitend een interne c.q. pri-
vaatrechtelijke grond en ontbreken formele en algemeen geldige rechtsgaranties op het 
werkterrein van de bedrijfsrecherche. 
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Aanbeveling 7. De opdrachtgever doet er goed aan om tot een nieuwe afweging van de 
onderscheidende betekenis van het ‘voor derden’-criterium te komen in relatie tot ingrij-
pendheid en zorgvuldigheid van het onderzoeksmatig handelen. 

 
Stimulans voor kwaliteit en professionaliteit? 
Verbetering van de kwaliteit en professionaliteit van de private onderzoekswerkzaamhe-
den gold als argument bij het reguleren van de particuliere recherchebureaus, en het zou 
evenzeer kunnen dienen voor hun collega-onderzoekers bij de bedrijfsrecherche en in 
aanverwante sectoren. Uit het onderzoek komt naar voren dat de professionaliteit van 
bedrijfsrecherchemedewerkers over het algemeen hoog kan worden aangeslagen. Zij zijn 
immers veelal in dienst bij grote ondernemingen die alle belang hebben bij zorgvuldig 
verricht en betrouwbaar onderzoek. Niet toevallig blijken veel bedrijfsrechercheurs af-
komstig van de politie en aanverwante overheidsdiensten. Het valt echter niet uit te slui-
ten dat er hier en daar bij kleinere bedrijven wel degelijk ook op een minder professione-
le en zorgvuldige wijze wordt geopereerd, en daarom blijft het argument van professio-
nalisering door regulering ook hier van kracht. Waar op grote schaal in de private sfeer 
onderzoek naar personen wordt verricht is de samenleving gebaat met een hoge mate 
van professionaliteit en transparantie. 
 
Aanbeveling 8. Overheid en bedrijfsleven zouden in samenspraak tot waarborgen die-
nen te komen voor een professionele en zorgvuldige wijze van opereren binnen bedrijfs-
recherchediensten en aanverwante sectoren. 
 
Is het criterium ‘met winstoogmerk’ houdbaar? 
Met de hiervoor aangehaalde vraag of – uit gelijkheidsoverwegingen – het criterium ‘voor 
derden’ zou moeten vervallen, is tevens aan de orde of het criterium ‘met winstoogmerk’ 
dan niet ook zou moeten vervallen. In de praktijk blijken immers ook overheid- en non-
profitorganisaties (in bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg en musea) vergelijkbare 
activiteiten te ondernemen, zoals ook kan worden opgemaakt uit het in dit rapport opge-
nomen ‘Intermezzo’.  

Voor overheidsorganisaties kan nog worden gesteld dat louter het feit dat de onder-
zoeksactiviteiten binnen de overheid plaatsvinden op zichzelf voldoende waarborgen 
biedt om te zorgen dat deze ook correct en zorgvuldig worden uitgevoerd, al is het de 
vraag of deze stelling werkelijk verdedigbaar is. In ieder geval bleek in het onderhavige 
onderzoek dat de opzet en werkwijze van de onderzochte bedrijfsrecherche-afdelingen in 
de private sector wat zorgvuldigheid betreft zeker niet schril afsteken tegen die in de als 
referentie opgenomen onderzoeksafdeling van een grote gemeente, en dat zeker op één 
aspect de waarborgen binnen de onderzochte bedrijven nog wat steviger gezekerd waren 
dan binnen de betreffende gemeente. 

Tijdens de uitvoering van het onderzoek werd er daarnaast van verschillende kanten op 
gewezen dat nog in een derde sector (dus naast publieke en not-for-profit-sector) sprake 
is van activiteiten die sterk lijken op (‘klassieke’) recherche-activiteiten zoals bedoeld in 
dit onderzoek. Gewezen wordt daarbij met name op de onderzoeksjournalistiek en daar-
binnen dan meer bepaald op TV-programma’s die zich richten op het onderzoeken van 
vermoedens van criminaliteit, waarbij gebruik wordt gemaakt van soms indringende on-
derzoeksmethoden. Natuurlijk dienen andere belangen, zoals in dit geval het belang van 
de persvrijheid, tot grote voorzichtigheid te manen bij het afwegen van eventuele wet- of 
regelgeving dienaangaand. Dit laat echter onverlet dat – gelet op de aard van de onder-
nomen activiteiten – in ieder geval van een expliciete, bewuste afweging sprake dient te 
zijn. Al met al verdient het derhalve aanbeveling om bij de aanscherping van de definitie 
van het begrip recherche-werkzaamheden ook de houdbaarheid van het criterium ‘met 
winstoogmerk’ te betrekken. Wanneer een rechtsvergelijkend onderzoek wordt uitge-
voerd zoals eerder is besproken kan ook dit aspect in het onderzoek worden betrokken. 
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Aanbeveling 9. De opdrachtgever doet er goed aan om tot expliciete en zorgvuldige 
afweging van het winstoogmerkcriterium te komen, en daartoe eventueel nader specifiek 
onderzoek te laten verrichten. 

 
Het draagvlak voor uitbreiding WPBR is flinterdun 
Eerder gaven wij reeds aan dat diverse vertegenwoordigers van bedrijfsrecherche-
afdelingen geen principiële bezwaren hebben wanneer zij over dezelfde kam worden ge-
schoren als particuliere recherchebureaus. Maar dat wil nog niet zeggen dat zij ook en-
thousiást zijn over een dergelijke maatregel. Dat geldt nog eens extra voor de vertegen-
woordigers van de andere organisaties. Breeduit wordt gevraagd naar het nut en de 
noodzaak van een dergelijke uitbreiding van de reikwijdte van WPBR. Dit nut en deze 
noodzaak worden vrijwel nergens onderkend, of beter: zij worden regelrecht betwijfeld50. 

De twijfel die bij veel respondenten ten aanzien van het nut en de noodzaak van de uit-
breiding van de WPBR bestaat is gebaseerd op een aantal componenten. Ten eerste ziet 
men niet welk maatschappelijk probleem ermee wordt opgelost. Ten tweede wijst men 
op de reeds bestaande wet- en regelgeving en de binnen de sectoren en bedrijven zelf 
reeds getroffen voorzieningen in de vorm van gedragscodes en dergelijke, die naar hun 
mening voldoende waarborgen bieden. Ten derde ontgaat het velen waarom, zo er al een 
probleem is, de WPBR het meest geschikte middel zou zijn om dit te ondervangen. Daar-
bij wordt veelvuldig opgemerkt dat dan – ook gelet op het huidige streven naar deregule-
ring – éérst moet worden bezien in hoeverre een nader beroep kan worden gedaan op de 
verantwoordelijkheid van de diverse branches. Zelfregulering, al dan niet met een toe-
ziend oog van de overheid, zou immers voldoende soelaas kunnen bieden. Ten slotte 
bestaat er, op basis van de ervaringen met de WPBR tot nu toe, een aanzienlijk wan-
trouwen ten aanzien van de effectiviteit van deze wet. Men heeft nog steeds geen hoge 
pet op van het daaruit voortvloeiend toezicht en zonder serieus toezicht acht men de 
WPBR in feite een papieren tijger. 

Geconstateerd moet daarmee dus worden dat het draagvlak voor een eventuele uitbre i-
ding van de reikwijdte van de WPBR op zijn hoogst flinterdun is en de facto afwezig bij 
vertegenwoordigers van organisaties die zich bezighouden met andere activiteiten dan de 
‘klassieke recherchewerkzaamheden’. Dit zou naar de mening van de onderzoekers tot 
grote voorzichtigheid dienen te manen bij de afweging de reikwijdte van de WPBR uit te 
breiden. 

 
Aanbeveling 10. Het ministerie van Justitie zou rekening moeten houden met een ge-
ring draagvlak voor uitbreiding van de reikwijdte van de WPBR, waarbij de vraag naar 
nut en noodzaak in de branches als het meest klemmend wordt gevoeld. Het is aanbeve-
lenswaardig het te bereiken doel als vertrekpunt te nemen, en niet het in te zetten mid-
del (WPBR). 

                                        
50Aangetekend dient daarbij te worden dat bij de start van dit onderzoek nut en noodzaak expliciet niet tot de 
vraagstelling behoorden. De vraagstelling was gericht op de consequenties van uitbreiding van de WPBR, niet 
op de wenselijkheid van die uitbreiding. Al snel bleek de onderzoekers echter dat de wenselijkheid voor de 
respondenten in het onderzoek in het geheel niet vast stond, noch voor de organisaties die hen vertegenwoor-
digden. Het voorbijgaan aan dat aspect zou, naar de mening van de onderzoekers, een correcte interpretatie en 
toepassing van de latere onderzoeksresultaten in de weg staan. Hierdoor achtten de onderzoekers het hun 
professionele verantwoordelijkheid de nut en noodzaak-vraag toch aan de orde te stellen en in de onderzoeks-
rapportage te belichten. Inmiddels zijn zowel opdrachtgever als begeleidingscommissie ook deze mening toege-
daan. Dit laat echter onverlet dat in de oorspronkelijke onderzoeksopzet nut en noodzaak niet zijn meegeno-
men. Dit heeft consequenties gehad voor de informatieverzameling, met name waar het gaat om verzameling 
van informatie waarmee de mate van nut en noodzaak eventueel nader geobjectiveerd had kunnen worden. 
Het gelijktijdig uitgevoerde Deloitte-onderzoek besteedt overigens wel expliciet aandacht aan de vraag naar nut 
en noodzaak van toezicht (De Bruin et al. 2004: 38-39). 
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Al met al 
Wie het geheel beschouwt ziet een uitgesproken pluriforme bedrijfstak, waarin activitei-
ten van sterk uiteenlopende aard worden verricht in zeer uiteenlopende constellaties. 
Slechts een deel van deze activiteiten sluit naadloos aan op de activiteiten waarop de 
WPBR van oudsher ziet, en slechts een deel van de onderzochte organisaties houdt zich 
daarmee bezig. Niet ieder deel van de sector is even transparant en georganiseerd. Het 
onderzoek richtte zich overigens louter op organisaties in de private sector; het valt ech-
ter op dat ook in andere sectoren (publieke sector, non-profit, media) vergelijkbare 
werkzaamheden worden uitgevoerd die nu nog niet onder de WPBR vallen. Het draagvlak 
voor de uitbreiding van de reikwijdte van de WPBR is beperkt. Dit valt vooral te verklaren 
uit het feit dat het nut en de noodzaak van een dergelijke uitbreiding breeduit worden 
betwijfeld. Wel zijn verschillen per deelsector te zien: bij organisaties die zich met het 
zogenaamde ‘klassiek recherchewerk’ bezighouden is in ieder geval nog een begin van 
draagvlak te bespeuren. Breeduit wordt geconstateerd dat de WPBR-definitie van recher-
chewerkzaamheden onwerkbaar vaag is en aanscherping verdient. 

De verplichting van de overheid om als eindverantwoordelijke er effectief op toe te zien 
dat de grondrechten van burgers worden gerespecteerd moet dienen als uitgangspunt 
van bele id. De vraag is vervolgens op welke wijze deze verantwoordelijkheid doelmatig 
gestalte kan worden gegeven. Op basis van dit onderzoek moet worden geconcludeerd 
dat grote voorzichtigheid is geboden rond de afweging de reikwijdte van de WPBR uit te 
breiden. Het is verstandig zeker niet tot een generieke uitbreiding over te gaan. Dit zou 
waarschijnlijk resulteren in een grote administratieve belasting van bedrijven, die weinig 
oplevert voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer de overheid niet 
daadwerkelijk de toezicht en handhaving verscherpt. Tot dusver is ondanks gebleken 
noodzaak van verscherpt toezicht op de particuliere recherchebureaus nog weinig geble-
ken, zodat niet kan worden verwacht dat bij een enorme uitbreiding van het aantal te 
controleren bedrijven dit toezicht wel adequaat zou zijn. Beter is het dan ook om per sec-
tor en per type onderzoeksactiviteiten de wenselijkheid van aanvullende regelgeving en 
de invulling van een toezichtregime nader te bezien. Het verdient aanbeveling dit te doen 
in overleg met vertegenwoordigers (van Branche-organisaties) uit de betreffende sector, 
omdat het draagvlak voor een dergelijke uitbreiding zoals gezegd op zijn best dun is, 
maar vaker non-existent. Een gebrekkig draagvlak mag voor een overheid geen argu-
ment zijn om toezicht achterwege te laten, maar het vormt wel aanleiding om goed te 
letten op de meest effectieve vorm ervan en op goede communicatie met betrokkenen. 
In een enkele branche, zoals die van de information brokers, is nader onderzoek nodig 
voordat een afgewogen oordeel kan worden gevormd over de wenselijkheid van nadere 
regulering van activiteiten. 

Een complicerende factor in het geheel is dat de WPBR in zijn huidige vorm en toepassing 
niet als een adequaat instrument wordt gezien. Allereerst is aanscherping van de definitie 
van recherchewerkzaamheden gewenst. Het verdient daarbij aanbeveling ook buiten Ne-
derland te kijken om te bezien hoe andere landen met dit vraagstuk zijn omgegaan. In 
dit licht is tevens de vraag aan de orde in hoeverre de criteria ‘voor derden’ en ‘met 
winstoogmerk’ redelijkerwijs verdedigbaar zijn. Ten tweede verdient het aan de WPBR 
verbonden toezicht bijzondere aandacht. Het tot nu toe tekort schietend toezicht doet 
immers de geloofwaardigheid van de WPBR alleen maar afnemen. Op dit vlak zijn echter 
inmiddels reeds initiatieven ondernomen in de vorm van het onderzoek dat het ministerie 
van justitie door Deloitte heeft doen verrichten. 

In de verschillende onderzochte sectoren is geconstateerd dat over het te realiseren 
einddoel (bescherming van personen tegen ongerechtvaardigde inbreuken, kwaliteit, pro-
fessionaliteit) niet zoveel verschillen van mening bestaan. Men is – uit allerlei overwegin-
gen – zeker gemotiveerd om waarborgen te scheppen voor een zorgvuldige en correcte 
uitvoering van de onderzoeks- of recherchewerkzaamheden. De verschillen bestaan 
vooral ten aanzien van de manier waarop deze waarborgen worden geschapen. (Stimule-
ring van) zelfregulering, met eventueel een kaders stellende en toezichthoudende over-
heid op de achtgrond, geniet daarbij een grotere populariteit dan een generieke uitbrei-
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ding van de WPBR. Waar echter een daadkrachtige brancheorganisatie ontbreekt kan de 
overheid zich niet onttrekken aan haar verantwoordelijkheid om daadwerkelijk vanuit een 
visie richting te geven en toezicht te houden. 
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12. Begrippen- en afkortingenlijst 
 

ACFE  Association of Certified Fraud Examiners. 

ASIS  American Society for Industrial Security. 

BCE Bureau Coördinatie Expertiseorganisaties: werkgeversorganisatie 
van onafhankelijke schade-expertisebureaus.  

BIA  Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam. 

BIC  Bedrijfsclassificatiecode in het Handelsregister. 

BKR  Bureau Kredietregistratie. 

Business intelligence  Zie: competitive intelligence. 

CAO  Collectieve Arbeidsovereenkomst. 

CBP  College Bescherming Persoonsgegevens 

Competitive intelligence Operationeel of beleidsmatig bruikbare informatie betreffende de 
bedrijfsvoering en producten van concurrenten op bepaalde mark-
ten. 

Compliance  Naleving van wet- en regelgeving. 

Content broker Bedrijf dat data, verzameld door anderen, doorverkoopt aan klan-
ten. Het gaat veelal om journalistiek materiaal, jurisprudentie, we-
tenschappelijke en bedrijfstechnische publicaties en dergelijke. 

Customer Due Diligence De activiteiten die een bedrijf moet uitvoeren om te voldoen aan 
wettelijke vereisten die de zorgvuldige omgang met klanten rege-
len, zodat onder meer crimineel handelen zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. 

Diensten In de context van dit onderzoek wordt deze term primair gebruikt 
voor organisaties c.q. organisatieonderdelen, en niet in de betekenis 
van dienstverlening. 

EIIA  European Information Industry Association 

EIRENE  European Information Researchers Network 

EUSIDIC  European Association of Information Services 

EVA Financiële Instellingen Externe Verwijzingsapplicatie (onderling 
fraudesignaleringssysteem bij banken). 

FUEDI Féderation Européenne d'Unions Professionnelles d’Experts en 
Dommages après Incendie et Risques Divers Association 
Européenne (European Federation of Loss Adjusting Experts: 
Federatie van Europese schade-experts). 

GBA  Gemeentelijke Bevolkingsadministratie (landelijk netwerk). 

Information broker  Een onafhankelijke persoon of een bedrijf die op verzoek informatie 
verzamelt, bundelt, eventueel bewerkt en/of analyseert, en deze 
vervolgens weer doorverkoopt. De gebruikte informatie is afkomstig 
uit allerlei legale bronnen. Een information broker heeft deze handel 
in informatie als hoofdactiviteit en genereert zijn inkomsten voor 
het overgrote deel uit deze activiteit 51. 

Informatieconsultant Een persoon of bedrijf die op verzoek en tegen betaling advies g e-
ven over het toegankelijk maken van informatie ten behoeve van 
het besturen, functioneren en beheersen van de organisatie 52. 

                                        
51 Westerkamp, K., 1997. 
52 Wijnsma, J., 2004, p5. 
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MOT  Melding Ongebruikelijke Transacties. 

NAW  Naam, adres en woonplaatsgegevens. 

NEROB  Nederlands Register voor Onderzoekers en Beveiligingsadviseurs. 

NIVRE  Nederlands Instituut van Register-Experts. 

NVB  Nederlandse Vereniging van Banken. 

NVH Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus. 

NVI Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen. 

OM Openbaar Ministerie. 

Onderzoeksactiviteiten De begeleidingscommissie heeft aangegeven tijdens de interviews in 
plaats van de term ‘recherchewerkzaamheden’ de voorkeur te g e-
ven aan ‘onderzoeksactiviteiten’ om bij respondenten een te be-
perkte interpretatie te voorkomen. Zie verder: ‘Recherchewerk-
zaamheden’. 

Open bronnen Publicaties en databestanden die in principe -al dan niet tegen beta-
ling- door iedereen te benutten zijn. 

OR  Ondernemingsraad. 

Particulier recherchebureau Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van 
een beroep of bedrijf met winstoogmerk recherchewerkzaamheden 
verricht, voor zover die werkzaamheden worden verricht op verzoek 
van een derde, in verband met een eigen belang van deze derde en 
betrekking hebbend op een of meer bepaalde natuurlijke personen. 
(art. 1 f WPBR) 

PIM Platform Informatiemanagement (branchevereniging voor informati-
on brokers en –consultants). 

POB Particulier Onderzoeksbureau (recherchebureaus toegelaten door 
het ministerie van Justitie). 

Primaire bedrijfsproces Die werkzaamheden die rechtstreeks bijdragen aan de kern-
activiteit van een bedrijf. Bij een koekfabriek bijvoorbeeld is 
dat wel het proces rond bereiding van koek (grondstoffen 
toevoegen, bakken, verpakken e.d.) en niet de veiligheidsaf-
deling die voorkomt dat er koek ontvreemd wordt. De be-
drijfsrecherche zal normaliter niet tot het primaire bedrijfs-
proces worden gerekend. Het vergaren van verhaalinformatie 
binnen een informatiebureau echter wel, wanneer dit de core 
business vormt. 

Recherchewerkzaamheden Het vergaren en analyseren van gegevens betreffende een of 
meer bepaalde natuurlijke personen in het kader van feiten-
onderzoek in zaken met een privaatrechtelijke, bestuursrech-
telijke o f strafrechtelijke achtergrond. In het kader van dit 
onderzoek wordt ook gekeken naar de bovenstaande activitei-
ten voor zover gericht op goederen in een strafrechtelijke 
context, onder de aanname dat dergelijke werkzaamheden 
ook in rechtstreekse relatie staan tot natuurlijke of rechtsper-
sonen. In het onderhavige onderzoek hebben wij ons beperkt 
tot bedrijven, bedrijfsonderdelen en andere particuliere orga-
nisaties die op meer dan incidentele basis dergelijke recher-
chewerkzaamheden verrichten. Onder “bedrijfsonderdelen” 
verstaan wij tevens functionarissen die zich op meer dan inci-
dentele basis met recherchewerkzaamheden bezig houden. 
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(Schade)-expert Een persoon die zich, meestal in opdracht van een verzekeraar, 
richt op het vaststellen van de aard en omvang van een schadege-
val, eventueel gevolgd door het vaststellen van de toedracht en 
aansprakelijkheid. 

SCIP Society of Competitive Intelligence Professionals (Amerikaanse 
branche-organisatie). 

SFH  Stichting Fraudebestrijding Hypotheken. 

SKV  Stichting Klachteninstituut Verzekeringen. 

Toedrachtonderzoeker: Persoon die, meestal in opdracht van een verzekeraar, onderzoek 
verricht naar de oorzaak/het ontstaan van een schadegeval. 

UWV    Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen. 

VBN    Vereniging voor Beveiligingsmanagers Nederland. 

VEBON    Vereniging van Beveiligingsondernemingen Nederland. 

VNO/NCW (Uitsluitend de afkorting wordt nog gebruikt.) Samenvoeging van de 
voormalige Vereniging van Nederlandse Ondernemingen en het Ne-
derlands Christelijk Werkgeversve rbond. 

VPB    Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties. 

VVCM    Vereniging voor Credit Management. 

WBP    Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

WPBR    Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. 

ZN    Zorgverzekeraars Nederland 
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14. Summary 
 

Summary of: ‘Private Investigation Services in the  
Netherlands – A Broadening of the Law?’ 
 
Introduction 
On behalf of the Ministry of Justice, the Police Academy of the Netherlands, together with 
ES&E Interim, conducted a research into private investigation services that are not 
obliged to obtain a permit under the Law on Private Security and Investigation Bureaus 
(Wet op de particuliere beveiliging en recherchebureaus, WPBR). Company security de-
partments and related sectors such as insurance expertise bureaus, trade information 
and collection agencies, and information brokers were surveyed  with regard to  their 
numbers and the nature and extent of their activities. The central problem definition of 
the research project was as follows: 

What is the (estimated) number, the nature and extent of the (activities of) compa-
nies, company departments and other private organizations involved in investigative 
work that are outside the domain of judicial investigations, as well as of investigation 
bureaus that limit their inquiries to irregularities concerning goods and as such remain 
outside the  jurisdiction of the WPBR? To what extent can they be brought under the 
WPBR and  what are the possible consequences for them? 

Legal/technical matters were not the subject of this research. 
 

Research methods 
In order to answer the research questions, data was collected by means of studying 
documents and open sources, conducting forty interviews, organizing an experts 
meeting and attending special meetings of the various business communities. A 
complicating factor in this was the broadness of the definition of ‘investigative ac-
tivities’. The WPBR defines this as “the collection and analysis of data”. This, how-
ever, is so general that the researchers propose a more specific definition: “the 
collection and analysis of data regarding one or more natural persons in the context 
of fact finding in legal matters of a private, administrative or penal nature”. The 
research was limited to companies, company departments and other private or-
ganizations that conducted such investigative activities on a regular basis. The 
WPBR further restricts itself to activities on behalf of a third party, conducted with a 
profit motive. 

The research brought to light large differences in the  work methods employed in 
the diverse sectors, as well as in the manner in which such activities were regulated  
either through specific laws or self-regulation. 

 

Banks 
Company security in banking companies is organized in various ways and is increasingly 
integrated in primary business processes. A large bank annually conducts many hundreds 
of investigations, primarily of  files and registers and mainly aimed at the integrity of 
their own personnel. A considerable amount of the investigative work in the banking sec-
tor is in fulfillment of legal obligations. Research methods used are subject to protocols 
and supervised. The results of major investigations are reported to strategic manage-
ment levels. Banks operate a mutual fraud alert system based on a name index system. 
External investigators are hired on a regular basis. A wide interpretation of the WPBR 
regarding what constitutes investigative activities would bring about half of all activities 
in the organizations under the law, which would constitute a disproportionally extra ad-
ministrative burden with relatively meager effects on the protection of civil liberties.  A 
more restricted interpretation, however, is likely to improve the protection of constitu-
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tional rights when it reinforces supervision of the most sensitive (covert) investigative 
processes. Existing control mechanisms can easily be adapted to become ‘WPBR-
compatible’. For the banking community, the ’Nederlandse Vereniging van Banken’ is the 
representative organization. 
 
Insurance companies 
Nearly all of the approximately 200 insurance companies have an investigation depart-
ment  of some kind, varying size and organizational structure. One large company, for 
instance, reported to execute about 1,500 annual investigations, mainly on the  screen-
ing of new personnel and the acceptance of customers and their claims. Specific legisla-
tion also brings about investigative work. For the most part this consists of  examining 
dossiers and files, with some additional interviewing and surveillance work. Much work is 
farmed out to private detective offices and expert bureaus, with whom cooperation is 
often structural and intensive. Usually, investigators work according to protocols and pro-
fessional codes, externally supervised by a complaints board.  

A strict interpretation of the WPBR would bring nearly all employees of insurance compa-
nies under this legal regime. This would constitute a substantial administrative burden 
with relatively little extra value for the protection of constitutional rights. A more limited 
application of WPBR on investigative departments only would serve the protection of such 
rights. The ‘Verbond voor Verzekeraars’ serves as the main representative body for the 
insurance community. 

 

Investigative departments in other companies 
The investigative departments of other companies and organizations differ greatly in na-
ture, size, specific activities and mode of organization. There are indications that nearly 
every company with a security department (mostly for uniformed surveillance of person-
nel and customers/visitors), which number around 200, also carries out investigations on 
a regular basis. The size of investigation departments varies between one and several 
dozen staffers, the number of investigations from a few to 1,500 or more each year. 
Some companies limit such investigations to their own employees, others also investigate 
customers or third parties when the need arises. Almost every method and means of in-
vestigation can be deployed, depending on budget, experience and company needs. 
Some of the investigative work is carried out by third party private investigators, mostly 
from detective bureaus. Companies claim to carry out investigations under guidelines 
that differ little from the regulatory regime of the WPBR.  

Respondents view the possible consequences of a widening of the reach of the WPBR in 
various ways. Some mention better protection and especially an increased equality of all 
parties in the field of private investigation. The eventual acceptance of new legislation 
will be served by stimulating a certain consensus over its usefulness and need. Also, an 
interest in self-regulation has been repeatedly voiced. Extension of the WPBR without 
more effective supervision en enforcement will be met with resistance. There is no repre-
sentative organization for companies with an investigative department, other than the 
general employers organization VNO/NCW. 
 
Information brokers 
Information brokers operate in a young and poorly organized area without a truly repre-
sentative body, where hardly anyone can imagine that the WPBR could ever become 
relevant to their work. Investigative activities according to the given definition are carried 
out, but these do not constitute the mainstay of operations. There are indications that 
certain players in this market are not too concerned about professional and ethical work-
ing standards. Before deciding whether to bring information brokers under the WPBR re-
gime, it is advisable to conduct wider and more extensive research, because the current 
research has only succeeded in sketching the contours. The Platform Informatiemanage-
ment as a representative body only has a limited number of members within this busi-
ness sector. 
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Trade information bureaus 
Trade information bureaus and collection agencies roughly share a common market and 
show a substantial overlap in goals and methods. Companies in this sector collect and 
process personal data in large quantities. Although their public image is somewhat unfa-
vorable, those companies that were interviewed appear to operate in a responsible man-
ner. It is, however, obvious that information of dubious origin is being processed in this 
business domain. Respondents recognize certain benefits from bringing the sector under 
the WPBR regime, mainly because competitors peddling illicit data are expected to be 
banned from operating. Part of the sector, mainly collection agencies but also B2B trade 
information bureaus, claims that it will never have to come under WPBR rules because it 
does not process personal data other than those found in open sources, such as the re-
cords of the Chamber of Commerce. Certain elements of the WPBR meet with objections, 
such as the rules governing the storage of data gathered during investigations for later 
use. Such data constitutes the main source of income? of information agencies, while 
their clients only agree to provide such data for the duration of a specific investigation. 
Companies doing business in this sector are represented by several bodies. 
 

Expert bureaus 
The expert sector consists of individuals and companies (or company elements) that aim 
to establish the nature and extent of incidents where damage has occurred, sometimes 
followed by establishing legal responsibility. Such experts have traditionally been em-
ployed or hired on a fee basis by insurance companies. Increasingly, though, other or-
ganizations that were not insured but seek to gain insight in certain aspects of incidents 
have become clients as well. The experts sector is transparent and becoming increasingly 
well-organized. A number of parties are busy working to stimulate professionalism and 
self-regulation and have organized external representation. 

There is little support for widening the WPBR’s area of responsibility to include the expert 
sector, firstly because the activities of an expert are not considered to be investigative 
work in a strict sense. Respondents fail to see a problem that would be solved by intro-
ducing the WPBR to their business, while the extra administrative burden would not be 
appreciated. Furthermore, it is claimed that self-regulation in this sector has already at-
tained everything that the WPBR could contribute. Some support could be expected for 
the limited application of the WPBR, reduced to cover only the ‘real’ investigative activi-
ties where personal data is involved. This would primarily have an influence on the fact-
finding investigations that insurance companies themselves carry out. Most of the inde-
pendent bureaus already consider themselves to come under the WPBR; they hold a min-
isterial permit and operate accordingly. In short, respondents in this sector press for a 
more specific  definition of what constitutes ‘investigative activities’ and also demand a 
more professional supervision and enforcement of WPBR regulations. 
 

Activities 
Research question # 1 aimed at determining the number of relevant bureaus and de-
partments operating in the Netherlands. The entire field that was surveyed in this re-
search contained some 500 to 1,000 company investigative departments and investiga-
tive bureaus. Question # 2 was about the number of detective agencies that restricted 
themselves to only dealing with goods and therefore operate without a permit. Such bu-
reaus were no longer found. Question # 3 pertained to the nature and dimensions of ac-
tivities within the various organizations. The activities of both investigation departments 
and bureaus strictly speaking all come under a wide WPBR definition of investigative ac-
tivities. Nevertheless, the actual activities are so divergent that a distinction in three 
categories is useful, with the cause or background of the specific investigation being the 
distinguishing element.  
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The following categories can be recognized: 

4. Investigations following suspicion of irregularities, in order to establish truth: 
‘classic’ investigative work and fact finding (establishing cause); 

5. Investigations serving cautious enterprising and compliance with legal obligations, 
such as in Customer Due Diligence and preserving integrity; 

6. Intelligence investigations into individuals, as in tracing crucial information to en-
able effective (re)actions.  

Question # 4 was about the kinds and numbers of investigations, the methods that are 
applied and the client organizations. Varieties and numbers of investigations have al-
ready been addressed (and are further detailed in the report itself). The investigative 
methods that have been found can be divided into five categories: 

f. open sources investigations; 
g. investigations in the company’s own data files; 
h. interviewing;  
i.  surveillance, including observation, monitoring communications and physical 

and digital searches in lockers and personal computers; 
j. forensic -technical investigations. 

The basis for investigating lies usually in establishing fact about irregularities that may 
take on the form or behavior that becomes relevant in the context of criminal law, im-
proper conduct under civil law or infringements on the rights of others. Respondents find 
it hard to come up with a watertight definition, but more or less agree on ‘real’ investiga-
tive work involving the establishing of truth in suspicions of irregularities that (can) bring 
about damages, and for which investigations are carried out that can affect the privacy of 
natural persons. 

Company investigative departments typically have their own company’s strategic man-
agement as their sole ‘client’, while expert bureaus often work for a limited number of 
third parties such as insurance companies or risk carriers in the private and public sec-
tors. Information brokers and trade information bureaus normally work for a wide group 
of entrepreneurial or institutional customers. Cooperation with the police or other gov-
ernment enforcement agencies (question # 5) remains limited to the ‘classic’ investiga-
tory activities. In the context of compliance, such cooperation takes on the form of pro-
viding information upon request. It was established (question # 6) that organizations 
that especially engage in ‘classic investigative work’ make more or less regular use of 
private investigations bureaus. 

The organization and positioning of the various departments and bureaus (question # 7) 
shows wide divergence. Banks often have their ‘classic’ investigative work carried out by 
a special Investigations or Security department, with insurance companies showing a 
similar image. In other companies the situation varies according to the nature of their 
core business. Fact finding investigations within the companies that were approached for 
this research were carried out by a dedicated unit, while Customer Due Diligence, integ-
rity investigations and the like would sometimes be part of the primary business process 
and in other instances be tasked to specialized departments. Intelligence investigations 
show a wide spectrum of activities, usually related to the core business of a company. 

The personnel actually carrying out the ‘classic’ investigative activities (question # 8) and 
their superiors usually have a background in law enforcement. Investigations in the sec-
ond category, executed from a dedicated investigations department within a company, 
are again typically carried out by employees with a law enforcement background. Infor-
mation brokers primarily have a background in information science or knowledge ma n-
agement. 

To enable some form of comparison, the Integrity Bureau of the municipality of Amster-
dam (BIA) was portrayed (question # 9). In its nature and purpose, BIA can be com-
pared to internal investigations or integrity departments within large companies, al-
though the number of investigations is comparatively lower. 
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Application of the WPBR 
The WPBR legislation with its accompanying regulations was originally designed for ‘clas-
sic’ security and investigative work, and as such can relatively easily be applied to or-
ganizations that engage in such activities (question # 10). Applying it to investigations in 
the context of compliance, due diligence and intelligence is quite another matter. The 
nature of the specific activities, the organizational setting in which they are carried out 
and the culture of the organizations that engage in them differ substantially from the 
situation for which the WPBR was originally designed. Finally, research question # 11 
inquired about the foreseeable effects of widening the WPBR’s reach to include in-
company investigative departments. Many respondents in this sector warn against the 
effects of introducing the WPBR into the sphere of compliance and intelligence investiga-
tions. According to them this would bring an “unacceptable heavy burden” upon the or-
ganizations in question. Also, many respondents remain unconvinced of the benefits and 
necessity of widening the WPBR’s reach in such a way, and the question has been raised 
whether the WPBR is the most appropriate instrument to defend individuals from illegiti-
mate intrusions of their privacy by covert investigative activities of non-governmental 
third parties. A system of supervised self-regulation could in the end be more effective. 
 
Conclusions 
The research results indicate that support from the business sector for widening the 
reach of the WPBR is limited. If a wide interpretation of the WPBR would be applied, sub-
stantial parts of the day-to-day activities within banking and insurance companies would 
have to be regulated. Those involved maintain that the consequences in the form of an 
extra administrative burden would be most undesirable. 

The organization of activities, but also the structure of in-company investigative depart-
ments, expert bureaus, information brokers and trade information bureaus show a great 
variety. A distinction can be made between ‘classic’ investigative work, investigative ac-
tivities in the context of compliance and due diligence, and intelligence-related investiga-
tions. Only the first category fits in well with the activities for which the WPBR was origi-
nally designed. 

There are good reasons for reconsidering ‘carrying out investigative activities for third 
parties’ and ‘working with a profit motive’ as distinguishing criteria. In the end, these 
activities can be identical and, thus, their consequences for civil liberties.   
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15.1   Bijlage 1. Samenstelling Begeleidingscommissie 
 
 
Voorzitter 
Mw. prof. mr. C.P.M. Cleiren 
Universiteit Leiden 
 
Leden 
mw. dr. A.A. Aronowitz 
Ministerie van Justitie 
(tot juli 2004) 
 
Dhr.dr. F. Beijaard  
Ministerie van Justitie 
(vanaf juli 2004) 
 
Dhr. mr. H. van Dijk  
Ministerie van Justitie  
(tot december 2004) 
 
Dhr. R. Jerphanion 
Ministerie van Justitie 
(vanaf juli 2004) 
 
Dhr. A. de Jong 
Interseco B.V.  
(tot december 2004) 
 
Dhr. mr. J.D.L. Nuis 
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 
 
Dhr. mr. F.B.M. Olijslager 
ING Groep 
 
Dhr. M.M.E.A. Scholtes 
Korps Landelijke Politiediensten, dienst Nationale Recherche 
 
Mw. mr. H.G. van Wermeskerken 
Ministerie van Justitie 
(tot juli 2004) 
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15.2  Bijlage 2. Wet- en regelgeving voor de particuliere  
                          recherche 
 
De wet- en regelgeving die op dit moment van toepassing is op particuliere recherchebureaus be-
staat uit de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR), een regeling en 
een circulaire. Deze bijlage bevat een beknopt overzicht van de belangrijkste bepalingen daaruit, 
waarbij alle voorbehoud wordt gemaakt: voor de originele wetstekst wordt verwezen naar de over-
heidswebsite www.wetten.nl. Dit overzicht werd (enigszins aangepast) tijdens het onderzoek tevoren 
aan respondenten toegestuurd, zodat men zich een beeld kon vormen van de strekking en mogelijke 
consequenties van eventuele uitbreiding van de reikwijdte van de WPBR. Ook andere wetgeving, 
waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens, is voor het werk in de onderhavige sector van 
betekenis. 
 
1.  Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR) 

(wet van 24 oktober 1997, Stb 1997, 500) 
 

Vergunning van Minister van Justitie 
Wie recherchewerkzaamheden verricht op verzoek van een derde, betrekking hebbend op na-
tuurlijke personen, moet een vergunning van de Minister van Justitie hebben (art. 1 lid 1 on-
der f j? art. 2 lid 1). Het verrichten van recherchewerkzaamheden zonder vergunning is straf-
baar (art. 1 Wet op de economische delicten). 

 
Betrouwbaarheid en bekwaamheid 
Voordat een vergunning wordt verleend moet een aanvrager voldoen aan eisen van betrouw-
baarheid (antecedentenonderzoek) en bekwaamheid (art. 4 lid 1). De vergunning geldt voor 
maximaal vijf jaar (art. 4 lid 4). De vergunning kan op bepaalde gronden worden ingetrokken, 
bijvoorbeeld als het recherchebureau handelt in strijd met hetgeen van een goed recherche-
bureaus in het maatschappelijk verkeer mag worden verwacht (art. 14).  

 
Toestemming voor aanstelling personeel 
Voor het aanstellen van leidinggevenden moet een recherchebureaus toestemming vragen 
aan de Minister (art. 7 lid 1). Voor overig personeel moet toestemming worden verkregen van 
de korpschef (art. 7 lid 2).  Ook hier zijn de criteria bekwaamheid en betrouwbaarheid (art. 7 
lid 5).  

 
Kwaliteit en opleiding 
De Wet geeft de Minister de bevoegdheid bij ministeriële regeling eisen te stellen ter bevorde-
ring van de kwaliteit van de bureaus (art. 6), en aan de vereiste ople iding (art. 8).  

 
Toezicht 
Het toezicht op de naleving van deze wet en bijbehorende regelingen is in handen van de poli-
tie (art. 11 lid 1), die daartoe over bevoegdheden beschikt zoals het verlangen van inlichtin-
gen en het betreden van plaatsen waarvan zij vermoeden dat een recherchebureau is geves-
tigd, met uitzondering van woningen (art. 11 lid 2 en 3). De korpschef kan bepaalde aanwij-
zingen geven als dat nodig is i.v.m. een goede politiezorg (art. 12 lid 1).  

 
Sancties 
Als een recherchebureau een overtreding begaat kan een bestuurlijke boete worden opgelegd 
(art. 15). Ook kan de vergunning worden ingetrokken (art. 14). 

 
Geheimhouding 
Particuliere rechercheurs, ook als zij niet meer als zodanig werken, zijn gebonden aan een 
geheimhoudingsplicht (art. 13). 
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2. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr) (voor het 
laatst gewijzigd op 14 mei 2004, Stcrt 2004, nr 100) 

  
Kwaliteitseisen particuliere recherchebureaus 
De regeling bevat een nadere uitwerking van een aantal artikelen uit de WPBR, met name de 
kwaliteitseisen. Zo wordt beschreven dat een recherchebureau een klachtregeling moet heb-
ben (artikel 18) en worden eisen beschreven die aan de opleiding worden gesteld: zoals voor 
de particuliere recherche het diploma particulier onderzoeker van de Stichting Vakexamens 
voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties en de Stichting Ecabo (art. 10). Verder zijn in de-
ze regeling bepalingen opgenomen over legitimatiebewijzen. 

 
Jaarverslag 
In de Regeling is de eis opgenomen dat een recherchebureau jaarlijks een verslag dient vast 
te stellen van de in het afgelopen kalenderjaar verrichte recherchewerkzaamheden en moet 
indienen bij zowel de Minister als bij de korpschef (artikel 16). 

 
 Privacy-gedragscode 

De regeling kent sinds mei 2004 een bepaling (artikel 23a) die recherchebureaus verplicht 
een privacy-gedragscode te hanteren, conform een voorgeschreven model. Het gaat hierbij 
om de –enigszins aangepaste- VPB-gedragscode. Deze Privacygedragscode wordt hieronder 
onder punt 4 kort beschreven. 
 

 
3. Circulaire particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus  

(Cpbr) (voor het laatst gewijzigd in 2002, Stcrt 2002, nr 235) 
 

De circulaire bevat de praktische uitwerking van de verschillende voorschriften uit de Wet en 
Regeling. In de circulaire wordt onder meer de procedure beschreven met betrekking tot de 
aanvraag voor (en verlenging van) vergunningen voor particuliere beveiligingsorganisaties. 
Verder geeft de circulaire voorschriften over de goedkeuring van de leiding van dergelijke or-
ganisaties, de goedkeuring van uniformen voor beveiligingsbeambten, het gebruik van legiti-
matiebewijzen en het inzenden van de jaarverslagen. 

 
 Voorgeschreven modellen 

De circula ire heeft diverse bijlagen, waarin voorgeschreven modellen worden gegeven van le-
gitimatiebewijzen, jaarverslagen en een klachtenregeling. Binnenkort zullen overigens nieuwe 
modellen jaarverslagen worden ingevoerd  
 
 

4. Privacygedragscode 
Zoals bij de bespreking van de Regeling aangegeven is per 14 mei 2004 (Stc. 2004, 100) aan 
particuliere onderzoeksbureaus die onder de WPBR vallen de verplichting opgelegd om zich te 
houden aan de Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus (verder te noemen: ‘Pri-
vacygedragscode’). Deze uitvoerige code is als bijlage 6 aan de Regeling toegevoegd. Daar-
voor al was sinds januari 2004 vanuit de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties 
(VPB) een gedragscode bindend verklaard voor de eigen leden. Deze vormde de grondslag 
voor de nu algemeen geldende Privacygedragscode. 
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In de Privacygedragscode worden onder meer voorschriften gegeven ten aanzien van: 

• de melding van persoonsregisters (conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens) 
en opdrachten- c.q. voorvallenregistraties bij het College Bescherming Persoonsgege-
vens)  

• het vastleggen van onderzoeksdoel en –handeling  

• het vastleggen, beveiligen, verstrekken en schonen van gegevens  

• de inzet van methoden en middelen (waarbij onder meer voorschriften worden gege-
ven ten aanzien van het betreden van niet-openbare plaatsen, het interviewen, obser-
vatie, inzet van camera’s, onderzoek van computers en het onderscheppen van e-mail)  

• de informatieplicht vooraf en verslaglegging achteraf  
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Categorie potentiële  
onderzoeksobjecten 

15.3  Bijlage 3 
Beslisschema selectie te onderzoeken bedrijven 

 Versie 1.4  februari 2005 

verricht 
feitenonderzoek 

in zaken met privaat-, bestuurs -  
strafrechtelijke achtergrond of  tbv 

pré-contractuele 
beslissingen? 

NIET 

nee 

op meer dan 
incidentele basis? 

      ja ja 

in uitoefening 
beroep of bedrijf? 

    ja 

betrekking op 
bepaalde natuurl ijke 

personen? 

bedrijf vergunning- 
plichtig? 

    ja 

met winstoogmerk? 

     ja 

    ja 

heeft vergunning? 

    ja 

NIET nee 

NIET 
nee 

NIET 

nee 

goederen? 

nee 

schade-expertisebureau met onderzoek naar

               persoonsgegevens? 
 goederen met relatie tot 
 
 
 

NIET 
Illegaal recherchebueau: 

 melding bij aantrefffen 

ja 

doet 
onderzoek voor 
eigen bedrijf? 

    ja 

is (handels -) 
 informatiebureau? 

nee 

is 
advocaat, 

      wetenschappelijk- of  
      marktonderzoeks  

  
bureau? 

nee 

andere onderzoeksbedrijven:  
VERKENNEND  
ONDERZOEKEN 

nee 

ONDERZOEKEN 

nee 

NIET 

nee 

    ja 

= bedrijfsrecherche: 
ONDERZOEKEN 

      ja 

geestesproducten? 

nee 

NIET ja 

bestaat  
niet 

nee 

ONDERZOEKEN 

ja 
NIET nee 

ja 


