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De afgelopen 15 â 20 jaar hebben de particu-
liere beveiligingsorganisaties een ongekende 
groei doorgemaakt, zowel nationaal als inter-
nationaal. Hoewel een deel van het werk dat 
deze organisaties verrichten zich aan ons oog 
onttrekt, zijn we al geheel vertrouwd geraakt 
met het beeld van de ge üniformeerde bewaker 
die toeziet op het winkelende publiek in de 
grote warenhuizen. 
Op de diverse terreinen waarop de particuliere 
beveiligingsorganisaties hun werkzaamheden 
ontwikkeld hebben, zal in het inleidende artikel 
van mr. Thea Frank worden ingegaan. Naast 
een beschrijving van de Nederlandse situatie 
zullen ook een aantal facetten van het beveili-
gingsgebeuren in Groot-Brittannië, Canada en 
de Verenigde Staten aan de orde komen. Wat 
de stand van zaken in eigen land betreft, zal 
uitvoerig worden stilgestaan bij de voorstellen 
van de door de Minister van Justitie in 1974 
ingestelde Werkgroep bewaking en beveiliging, 
die in 1979 geresulteerd hebben in wijziging 
van de uitvoeringsregelingen van de Wet op 
de Weerkorpsen. Met deze wijziging wordt een 
strenger overheidstoezicht op de particuliere 
beveiligingsorganisaties in ons land nagestreefd. 
Na de behandeling van de Nederlandse wetgeving 
wordt aandacht besteed aan het functioneren 
van de particuliere beveiligingsorganisaties in 
Groot-Brittannië, waar iedere vorm van over-
heidstoezicht op deze organisaties ontbreekt. 
In de hierop aansluitende bespreking van het 
Canadese en Amerikaanse vergunningenstelsel 
wordt vooral ingegaan op een aantal tekort-
komingen van het systeem, hetgeen tot de 
nodige excessen — bijvoorbeeld op het gebied 
van vuurwapengebruik — heeft geleid. 
Aan het slot van het inleidende verhaal wordt 
gewezen op de gevaren die een ongecontro-
leerde ontwikkeling van de particuliere 
beveiligingsorganisaties met zich mee kan 
brengen. 
Hierna zijn drie buitenlandse artikelen in 
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bewerkte vorm opgenomen. In het eerste 
artikel van J. A. French wordt aangegeven in 
hoeverre de particuliere beveiligingsorganisatie 
een bedreiging voor de samenleving vormen, 
dan wel een nuttige functie vervullen. Het 
artikel is toegespitst op de Engelse situatie. 
In het artikel van P. C. Stenning wordt een 
indruk gegeven van de Canadese beveiligings-
industrie. 
Het themanummer wordt afgesloten met een 
verslag van een Amerikaans onderzoek dat we 
verricht onder 1800 leden van de American 
Society of Industrial Security (ASIS). De 
resultaten van dit onderzoek geven een aardig 
inzicht in de wijze waarop de particuliere 
beveiligingsindustrie in de Verenigde Staten 
functioneert. 



'articuliere 
)eveiligingsorganisaties 

door mr. Thea Frank* 

1. Inléiding 
De laatste vijftien jaar heeft zich in ons land 
een spectaculaire groei van de particuliere 
beveiligingsorganisaties voorgedaan. 
In deze ontwikkeling staat Nederland niet 
alleen. Ook de andere Westeuropese landen, 
zoals West-Duitsland, Groot-Brittannië, 
Frankrijk en ook Scandinavië en Zwitserland 
geven dit beeld te zien. De groei in de Verenig-
de Staten en Canada wordt zelfs verontrustend 
genoemd (Interimrapport bewaking en bevei-
liging, 1975). 
Dat men in Nederland de gevaren van een 
ongecontroleerde ontwikkeling heeft onder-
kend mag blijken uit de instelling in 1974 
door de Minister van Justitie van de Werkgroep 
bewaking en beveiliging. Deze werkgroep 
(Commissie Kroeskamp) kreeg tot opdracht 
voorstellen te doen over problemen van 
justitiële en politiële aard op het gehele gebied 
van beveiliging en bewaking door particuliere 
organisaties. Genoemde werkgroep die in 
1975 en 1977 rapporteerde, kwam onder andere 
tot de conclusie dat de overheid geen beveili-
ging tot elke prijs en elk niveau kan bieden. 
De burger moet in staat zijn boven dat niveau 
die maatregelen te treffen die hij noodzakelijk 
oordeelt. 
Anderzijds deed de werkgroep aanbevelingen 
die een gezonde ontwikkeling van de particu-
liere beveiligingsorganisaties waarborgen en 
de overheid de mogelijkheid van toezicht 
geven, om gevaren voor de samenleving te 
voorkomen. 
In 1979 hebben deze voorstellen geresulteerd 
in wijziging van de uitvoeringsregelingen van 
de Wet op de Weerkorpsen van 1936. 

*De auteur is werkzaam op het WODC als 
redacteur Justitiële Verkenningen. 



In dit artikel zal gebruik gemaakt worden van 
de veelomvattende term beveiligingsorgani-
saties/diensten/bedrijven, een verzamelings-
begrip voor de verschillende soorten bedrijven 
die op het terrein van de beveiliging werkzaam 
zijn. Hiermee wordt aangesloten bij de 
terminologie van de Commissie Kroeskamp, 
die bewaking als een vorm van beveiliging 
opvat en pleit voor hantering van het algemene. 
re  begrip beveiliging, tenzij het onderwerp 
zich duidelijk beperkt tot bewaking. 
Op de verschillende soorten beveiligings-
organisaties die onderscheiden kunnen worden 
wordt in hoofdstuk 2 nader ingegaan. 

Het is de bedoeling om in de volgende 
hoofdstukken enig inzicht te geven in het 
functioneren van de particuliere beveiligings-
organisaties in Nederland, de Verenigde 
Staten, Canada en Groot-Brittannië. Hiertoe 
zal, na een beschrijving van de ontwikkeling 

6 	van deze organisaties, ingegaan worden op de 
wettelijke regelingen die in deze landen al dan 
niet van kracht zijn. Hierbij zal ook de relatie 
particuliere beveiligingsorganisaties—politie 
aan de orde worden gesteld. Tevens zal 
stilgestaan worden bij een aantal problemen 
waarmee men, vooral in Canada en de 
Verenigde Staten, te kampen heeft. 
Aan het slot van het artikel wordt aandacht 
besteed aan de kritiek waaraan deze organi-
saties in het algemeen blootstaan. 

Gezien de beperkte hoeveelheid recent 
verschenen publicaties over deze materie, zal 
in voorkomende gevallen naar materiaal verwe-
zen worden dat al weer enige jaren geleden 
gepubliceerd werd. 

2. Ontstaan en Ontwikkeling 
a. Nederland 
De ontwikkeling van de particuliere beveili-
gingsindustrie moet ten eerste gezien worden 
in het licht van de stijgende criminaliteit. 
Naarmate de politie er minder in slaagt de 
eigendommen van privépersonen en bedrijven 
te beschermen — aldus Heyboer (1974) — 
opent zich de markt van de beveiligings-
industrie. Ook de Engelsen verklaren de 
opkomst van het beveiligingswezen in deze 



zin. (Robert Mark, 1978 en ook Wright, 1978 
en Kerr, 1979).. 
Een ander aspect dat ongetwijfeld bijgedragen 
heeft aan de opkomst van de particuliere 
beveiligingsorganisaties is het afnemen van de 
informele sociale controle en het steeds meer 
onttrekken van industriële en/of andere 
gebouwencomplexen aan de binnensteden. 
Daarnaast is er een toenemende tendens bij 
het bedrijfsleven te bespeuren om bedrijfs-
vreemde werkzaamheden, zoals in dit geval 
beveiliging — aan derden over te laten. Het 
Nederlandse bedrijfsleven heeft van oudsher 
een goed ontwikkeld systeem van bedrijfs-
beveiliging gehad, door de Amerikanen 
aangeduid met in-house-security. 
Deze zogenaamde bedrijfsbeveiligingsdiensten, 
waarbij dus het te beschermen bedrijf voor 
eigen bescherming zorgdraagt, dienen onder-
scheiden te worden van de hierboven bedoelde 
particuliere beveiligingsbedrijven, die hun 
diensten ten behoeve van derden verrichten. 
Deze vorm van beveiliging duiden de 
Amerikanen aan met contract-security 
(Interimrapport, 1975). Vooral de laatste tien 
á vijftien jaar zien we mede onder invloed van 
bovengenoemde factoren de opkomst van deze 
particuliere beveiligingsbedrijven. 

Om iets meer te begrijpen van de achtergronden 
en de historische sfeer waarin de particuliere 
beveiligingsorganisaties en de particuliere 
bedrijfsbeveiligingsdiensten in ,  ons land zijn 
ontstaan, wordt hieronder een korte ontwikke-
lingsschets gegeven. Buiten beschouwing zullen 
blijven randverschijnselen waar nauwelijks 
informatie over beschikbaar is zoals particuliere 
detectivebureaus, lij fwachtorganisaties en 
particuliere recherchebureaus. 
Als voorlopers van de particuliere beveiligings-
organisaties kunnen de nachtveiligheidsdiensten 
genoemd worden, die rond 1900 hun werkzaam-
heden begonnen. 
Het eerste nachtwakersbedrijf werd op .1 april 
1902 in Amsterdam opgericht (Brouwer, 
1979). Veelal waren het lokale eenmans-
bedrijfjes met maximaal tien man personeel, 
die oudere gepensioneerde mannen in dienst 
hadden, die in de nachtelijke uren als bij-
verdienste controle uitvoerden op de deuren 



en ramen van woningen en winkelpanden. 
Eveneens als nachtwakersbedrijf begonnen is 
de Eerste Gecombineerde Nederlandse Veilig-
heidsdienst die in 1911 te Den Haag werd 

• 	opgericht en inmiddels het grootste particulier 
beveiligingsbedrijf van ons land genoemd mag 
worden met circa 1500 man personeel. Tweed( 
in Nederland is Hoogenboom's bewakingsdiens 
in Amsterdam, die vooral bekendheid heeft 
verworven met het fouilleren van luchtvaart-
passagiers op Schiphol. 
Op dit moment bestaan in Nederland zo'n 
60 á 70 particuliere beveiligingsbedrijven met 
in totaal -± 3.700 personeelsleden. Deze 
bedrijven staan geregistreerd bij het Ministerie 
van Justitie. In tegenstelling tot vroeger 
verrichten deze bedrijven hun werkzaamheden 
nu ook overdag. Voorts strekt hun arbeids-
terrein zich soms uit tot meerdere gemeenten. 
De Nederlandse Veiligheidsdienst bijvoorbeeld 
bewaakt bedrijven in meer dan honderd 

8 	Nederlandse gemeenten (Heyboer, 1974). Ook 
werken deze bedrijven wel in multinationaal 
verband. Zo maakt de Nederlandse Veilig-
heidsdienst in Europees verband deel uit van 
Seceurop, met vestigingen in zeven Europese 
landen. 
Het werk van de particuliere beveiligings-
bedrijven omvat o.a. woonwijksurveillance 
(vaak in auto's voorzien van mobilofoons), 
bedrijfspanden bewaken of inspecteren. Ook 
worden deze bedrijven als ordedienst ingezet 
bij sportevenementen, handelsbeurzen enz. In 
toenemende mate fungeert het beveiligings-
bedrijf als aanvulling van de politie. De 
Commissie Kroeskamp verwoordt de taak van 
deze bedrijven als volgt: 
'De bescherming van de particuliere beveili-
gingsbedrijven richt zich op beveiliging van 
personen en/of goederen tegen gevaren, zoals 
diefstal, beroving, inbraak enzovoort, maar 
bok bedrijfsonrust, sabotage, bedrijfsspionage 
en stoornis van de procesgang. Deze taak is in 
hoofdzaak preventief'. 

Iets later dan de nachtveiligheidsdiensten 
kwamen rond de jaren twintig de bedrijfsbe-
veiligingsdiensten op. 
Het meest bekend in die jaren waren die van 
de Staatsmijnen in Zuid-Limburg, die aan- 



vankelijk als para-politiële organisaties optraden 
(Heyboer, 1979). Later beperkten deze 
diensten zich tot hun eigenlijke taak: het hand-
haven van orde, rust en veiligheid binnen het 
eigen bedrijf. 
Daarnaast hebben veel grootwinkelbedrijven 
tegenwoordig bedrijfsrechercheurs (winkel-
detectives) in dienst die toezien, niet alleen 
op winkeldiefstal maar ook op agressief gedrag 
tegen klanten. Het aantal bij het Ministerie 
van Justitie geregistreerde bedrijfsbeveiligings-
diensten bedroeg volgens de laatste telling eind 
1974: 327 en het personeel werd geschat op 
circa 8.000 man. 
Ook binnen het kader van dit artikel vallen de 
particuliere alarmcentrales en de particuliere 
bedrijven die zich met geld- en waardentrans-
port bezighouden. Beide hebben zich pas 
recent ontwikkeld en vooral de alarmindustrie 
maakt een enorme groei door. 
Detectie- en alarmsignaleringsapparatuur 
fungeert vaak als hulpmiddel voor particuliere 
beveiligingsbedrijven en bedrijfsbeveiligings-
diensten. Ook dient het als bewakingssysteem 
voor particulieren en bedrijven. 
Er kan hier een onderscheid gemaakt worden 
tussen stil alarm en luid alarm. In casu wordt 
alleen stilgestaan bij stil alarm. De alarm-
signalen kunnen in ontvangst genomen worden 
door de particuliere alarmcentrale die de 
bewakers erop afstuurt en indien nodig de 
politie. Ook kan het alarmsignaal verbonden 
zijn met een paneel op het politiebureau. 
Het grote probleem dat zich hier in de praktijk 
— zowel in ons land als daarbuiten — voordoet, 
is het hoge percentage 'valse' (nodeloze) 
alarmen; dit wordt op 95% geschat. Voor de 
politie of de alarmcentrale die deze alarm-
signalen in ontvangst nemen, geeft dit grote 
problemen. Naarmate het aantal 'valse' 
alarmen toeneemt, verslapt de waakzaamheid 
van de gealarmeerde instantie. Inzicht in het 
aantal bedrijven dat op dit terrein opereert 
is er nauwelijks (Interimrapport, 1975). 
De_particuliere alarmcentrales dienen hier 
onderscheiden te worden van de bedrijven 
die zich bezighouden met de installatie van 
de alarmcentrales. Zoals hierna zal blijken 
vallen deze laatsten buiten de werking van de 
uitvoeringsregelingen van de Wet op de Weer- 



korpsen. Het Technisch Bureau ter Bevorderi 
van Schadepreventie (TBBS), heeft ten behoe 
van de verzekeringsindustrie een aantal 
standaardvoorwaarden opgesteld voor die 
beveiligingsbedrijven die zich toeleggen op 
electronische, bouwkundige en organisatorisc 
beveiliging tegen schade door diefstal, inbraal 
overval of beroving. Bedrijven die aan de doo 
het TBBS gestelde voorwaarden blijken te 
voldoen, kunnen het predicaat 'door TBBS 
erkend beveiligingsbedrijf' voeren. 
Bij het geld- en waardentransport gaat het orr 
het beveiligd transport van niet alleen geld 
maar ook van edelstenen, grondstoffen voor c 
farmaceutische industrie, computerinformatie 
enzovoort. Er zijn ongeveer zes bedrijven op 
dit terrein werkzaam in Nederland waarvan 
van Gend en Loos Service bv. de grootste is. 
Andere bekende bedrijven zijn: Armoured 
Cars. bv., Brinks Gerlach bv. en Securior bv. 
Onlangs heeft ook de Nederlandse Veiligheidb 

10 	dienst zich op het pad van het geld- en waarde 
transport begeven; zij is tevens exploitant van 
een omvangrijke particuliere alarmcentrale 
in Rijswijk. 

Tot zover de ontwikkeling van het Nederland: 
beveiligingswezen, die niet voor alle takken 
van deze industrie gelijk ligt. 
Overzien we het totaal aantal bij de particu-
liere beveiligingsorganisaties werkzame 
personen in ons land dan zijn dat op dit 
moment naar schatting zo'n 12.000 personen 
bij een politiesterkte van circa 36.000. 
Een indicatie van welke kosten beveiliging 
voor bedrijven met zich mee kan brengen, 
wordt in nevenstaand overzicht*, betrekking 
hebbende op bedrijven in de stad Den Haag, 
gegeven. 

In 1977 werd bij 12% van de Haagse bedrijver 
ingebroken. De gemiddelde schade per bedrijf 
bedroeg f283,—, terwijl er in 1977 gemiddeld 
f552,— aan inbraakpreventieve middelen was 
uitgegeven. Bovendien hebben 24 van de 365 
onderzochte bedrijven gebruik gemaakt van 
een bewakingsdienst wat impliceert dat de 

* Dit overzicht is ontleend aan COBA-onderzoek 
bedrijven, WODC 37. 



Tabel Uitgaven in een gemiddeld Haags bedrijf in 
1977 om inbraken te voorkomen of om de nadelige 
gevolgen van inbraken tegen te gaan gerelateerd aan 
de gemiddelde waarde van het inbraakobject 

waarde van het 
inbraakproject** 	f213.689 
schade t.g.v. 
inbraken 	 f 	283 
uitgaven aan techno- 
preventieve middelen f 	552 
uitgaven aan be- 
wakingsdiensten 	f 	251 f3.303 
uitgaven aan be- 
wakingspersoneel 	f 2.500 	 f3.959 
uitgaven aan ver- 
zekeringspremie 	f 	656 

totale kosten van het gebruik en/of aanschaf 
van preventieve middelen met f251,— moeten 
worden verhoogd. Hetzelfde geldt voor die 
bedrijven die in 1977 eigen bewakingspersoneel 
in dienst hadden wat op zijn beurt de gemid- 
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	delde kostenfactor per Haags bedrijf verhoogt 
met f2.500,—. 
In 1977 is er twaalf maal zo veel uitgegeven 
aan middelen ter voorkoming van inbraken 
in vergelijking tot de actuele schade. 
Zelfs de verzekeringspremie is ruim twee maal 
de toegebrachte schade. In het totaal wordt 
er veertien maal zo veel uitgegeven aan middelen 
ter voorkoming van inbraken en premies ter 
afwenteling van de nadelige gevolgen van een 
inbraak in vergelijking tot de actuele schade. 
De schade bedraagt overigens 0,1% van de 
waarde van het inventaris. 

b. Verenigde Staten en Canada 
Zowel voor de Verenigde Staten als voor 
Canada ligt het begin van de particuliere 
beveiliging in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw. Stenning en Cornish (1975) 
noemen een aantal factoren die van belang 
zijn geweest voor de ontwikkeling van de 
beveiligingsindustrie in Canada. 
Aangenomen mag worden dat deze factoren 
ook een rol hebben gespeeld bij de ontwikke-
ling van het Amerikaanse beveiligingswezen. 

** Gemiddelde waarde van de inventaris = 
f 78.000.000,— 

— f213.689,—. 
365 



— Industriële ontwikkeling midden negen-
tiende eeuw waardoor er een groeiende 
behoefte bij ondernemers ontstond aan 
beveiliging tegen diefstal en vandalisme 
— Ontwikkeling van transport- en communi-
catiemiddelen die grotere gelegenheid tot 
criminele activiteit.boden 
— Een onderbezette, slecht uitgeruste, 
minimaal opgeleide en vaak corrupte politie 
— Opkomst van de vakbeweging: privédetec-
tives werden door ondernemers ingezet om 
stakingen tegen te houden 
— Invoering van echtscheidingswetten, een 
bron van inkomsten voor privédetectives 
— Groei van de verzekeringsindustrie. 
Het is vooral Pinkerton's private detective 
agency geweest die, opgericht in Chicago 
in 1850, in het begin zijn sporen heeft 
verdiend in het reguliere politiewerk 
(Kakalik en Wildhorn, 1971). Begonnen als 
privédetective-bureau is Pinkerton op dit 

12 moment niet alleen de grootste particuliere 
beveiligingsorganisatie van de V.S. maar ook 
van de wereld. 
Het bedrijf heeft 108 vestigingen in de V.S. 
en in Canada en telt ongeveer 40.000 man 
personeel (Brouwer, 1979) met een omzet 
van circa 200 miljoen dollar (Heyboer, 1974). 
De eerste Amerikaanse fabrikant van alarm-
installaties — Holmes — dateert van 1858 
en het eerste bedrijf dat zich met geld- en 
waardentransport bezighield werd in 1859 
opgericht door Brinks Incorporated. Verder 
noemen we nog het bedrijf Wells Fargo dat 
dateert van 1852 en bekendheid heeft 
verworven om zijn gepantserde voertuigen. 
Geschat wordt dat er op dit ogenblik zowel 
in de V.S. als in Canada bijna twee keer zoveel 
personeel van beveidigingsorganisaties als van 
de politie op de been is. Volgens Kakalik en 
Wildhorn (1971) is de gemiddelde groei van 
de beveiligingsdiensten in de Verenigde Staten 
even groot als de jaarlijkse stijging van de 
criminaliteit, die 10 â 15% bedraagt. 
Volgens ruwe schattingen bedroeg het aantal 
personen in dienst van particuliere beveiligings 
organisaties in de V.S. in 1975 ruim één 
miljoen, bij een politiesterkte van circa 650.001 
(Report of the task force on private security, 
1976). 



In een publicatie van de Private security 
advisory council uit 1978 (adviesorgaan van 
liet Amerikaanse departement van justitie) 
wordt deze industrie als de grootste groei-
industrie van het land aangemerkt. 

c. Groot-Brittannië 
Ook in Groot-Brittannië zijn het de privé-
detective-bureaus die de pioniers waren op 
het gebied van de beveiliging. Draper (1978) 
beschrijft hoe deze instanties zich ontwikkelden 
vanaf midden negentiende eeuw van het 
verschaffen van bewaking voor woonhuizen 
en fabrieken tot het voorkomen van stakingen 
en het verrichten van echtscheidingsonderzoek. 
Andere werkzaamheden waren (en zijn dit 
veelal nog): process-serving, waarbij ze hun 
diensten verlenen aan de advocatuur. Via 
fraude- en kredietonderzoek ten behoeve van 
handelsondernemingen zijn deze bureaus 
tenslotte ook op het terrein van de beveiliging 

3 	van het bedrijfsleven terecht gekomen. Volgens 
Draper (1978) is op deze wijze — althans in 
Groot-Brittannië — de grens tussen beveiligings-
organisaties en privé-detectivebureaus steeds 
meer aan het vervagen. 
Op dit moment opereren in Groot-Brittannië 
als voornaamste bedrijven: Securior, Group 
4 Total Security en Security Express, die zich 
deels ook met geld- en waardentransport 
bezighouden. Geschat wordt dat er minstens 
evenveel_politie als beveiligingspersoneel 
werkzaam is in Groot-Brittannië. De jaarlijkse 
groei van deze industrie wordt op ±- 20% ge-
schat (Stenning en Cornish, 1975). 95% van 
de beveiligingsbedrijven in dit land is 
aangesloten bij de British Security Industry 
Association (BSIA). Op de consequenties van 
dit lidmaatschap wordt in hoofdstuk 4 terug-
gekomen. Alleen al bij de ledenorganisaties 
van de BSIA zijn 33.000 mensen werkzaam 
(zie ook de bewerking van French op blz. 34). 

Een bijzondere vorm van beveiliging, die buiten 
het bestek van dit artikel valt, wordt geboden 
door de zogenaamde private police* forces. 

*Wij doelen met deze term niet op de particuliere 
beveiligingsorganisaties, hoewel deze soms ook met 
private police worden aangeduid. 



Deze komen voor zowel in de V.S., Canada 
als in Groot-Brittannië. In Groot-Brittannië 
zijn deze particuliere politiekorpsen in dienst 
van de overheid of semie-overheid. Hun 
bevoegdheden — die nogal uiteenlopen — lopei 
soms parallel met die van de reguliere politie, 
met dit verschil dat in de uitoefening daarvan 
de particuliere politie beperkt is tot een 
bepaald rechtsgebied (Mart, 1975). Voor-
beelden van deze particuliere politiekorpsen, 
die zich als het ware tussen de beveiligings-
organisaties en de politie in bevinden, in Grooi 
Brittannië zijn: British Transport Police (waar 
2.300 mensen werken), Royal Parks Consta-
bulary, Harbour Police etc. (Police Review, 
1979). 
Een soortgelijke tussenvorm is de in ons land 
op de N.S.-stations opererende spoorweg-
politie. Deze legt zich toe op de bestrijding 
van criminaliteit en bedrijfsbeveiliging, waar-
aan later is toegevoegd de handhaving van 

14 	orde, rust en veiligheid bij de Nederlandse 
Skoorwegen. De spoorwegpolitie bestaat uit 
een ge üniformeerde algemene dienst voor de 
surveillance en een politiedienst op de stations 
Ze beschikt naast een modern radio commu-
nicatienet en getrainde surveillancehonden, 
over een kleine gespecialiseerde recherche-
dienst (Brandsma, 1973). 
De spoorwegpolitie wijkt in zoverre af van de 
gangbare bedrijfsbeveiligingsdiensten dat zij 
een volledige politietaak uitoefent op een 
de jure particulier doch de facto openbaar 
terrein (Interimrapport, 1975). 

3. Wetgeving in Nederland 
Hieronder volgt een behandeling van het toe-
zicht waaraan de Nederlandse overheid op 
dit Moment de beveiligingsorganisaties onder-
werpt. Daarbij zal ook ingegaan worden op de 
relatie particuliere beveiligingsorganisaties—po-
litie, enerzijds zoals die voorkomt in de wet, 
anderzijds zoals die functioneert in de praktijk. 

a. Strenger overheidstoezicht 
Sinds 1938 is de Wet op de Weerkorpsen (van 
1936) van toepassing op de particuliere 
beveiligingsorganisaties. De uitvoeringsrege-
lingen van deze wet waren tot voor kort vervat 
in een Koninklijk Besluit van 1938 en een 



beschikking van de Minister van Justitie van 
1939. Jarenlang heeft de overheid via deze 
bepalingen voldoende toezicht op de (toen 
nog geheten) particuliere nachtveiligheids-
diensten en particuliere bedrijfsbewakings-
diensten kunnen uitoefenen. Naar aanleiding 
van de recentelijke spectaculaire groei maar 
ook vanwege de toepassing van nieuwe mid- 
delen door deze organisaties, stelde de Minister 
van Justitie in 1974 de eerder reeds genoemde 
Werkgroep bewaking en beveiliging in. Deze 
werkgroep die in 1975 en 1977 rapporteerde, 
kwam tot de conclusie dat de bestaande wette-
lijke regelingen ten aanzien van de beveiliging 
onvoldoende mogelijkheden bieden voor een 
goed toezicht door de overheid. Naar aanlei-
ding hiervan heeft zij een reeks voorstellen 
gedaan tot aanpassing van de bestaande uit- 

. voeringsregelingen van de Wet op de Weer-
korpsen aan de nieuwe omstandigheden. De 
aanbevelingen van de werkgroep hebben op 

5 26 september 1979 geresulteerd in een nieuwe 
wettelijke regeling, wederom vervat in een KB 
ter uitvoering van de Wet op de Weerkorpsen 
en een daarop gebaseerde ministeriële beschik-
king. (Van der Spek, 1979). 
De nieuwe regeling gaat uit van een meer geih-
tensiveerd overheidstoezicht op de particuliere 
beveiligingsorganisaties. Ze heeft betrekking 
op vier takken van de beveiligingsindustrie. 
Alle categorieën zijn weerkorpsen in de zin 
van de Wet op de Weerkorpsen. Evenals de 
oude regeling, kent de nieuwe regeling een 
vergunningenstelsel. Dat wil zeggen: alleen die 
organisaties die beschikken over een toelating 
verleend door de Minister van Justitie, is het 
toegestaan werkzaamheden op het gebied 
van de beveiliging te verrichten. (Eenmans-
bedrijven -vallen hierbuiten). De huidige rege-
ling is van toepassing op de volgende cate-
gorieën (voor een gedeelte vielen deze ook 
onder de oude regeling): 
1) Particuliere beveiligingsbedrijven 
2) Particuliere bedrijfsbeveiligingsdiensten 
3) Particuliere alarmcentrales 
4) Particuliere geld- en waardentransport-
bedrijven. 
De regeling kent ook nog een restcategorie: 
5) Overige beveiligingsbedrijven. Hieronder 
vallen onder meer: lijfwachtorganisaties en 



particuliere detectivebureaus. Vanwege de 
ondoorzichtigheid van deze organisaties is 
de werkgroep hierop niet diepgaand ingegaan. 

b. Toelatingsvoorwaarden 
Particuliere beveiligingsorganisaties worden 
in principe toegelaten voor de termijn van 
twee jaar. Aan de toelating zijn bepaalde ver-
eisten verbonden. Deze hebben onder meer 
betrekking op: vakbekwaamheid van personeel 
en leiding, uniform en legitimatiebewijs, be-
trouwbaarheid van leiding en personeel, 
financiële draagkracht van de onderneming, 
jaarverslag, bewapening. 
Hieronder volgt een nadere uiteenzetting 
van deze toelatingsvereisten met een toe-
lichting ontleend aan de voorstellen van de 
Werkgroep bewaking en beveiliging. 

Vakbekwaamheid 
Om vakbekwaamheid van het personeel te 
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	waarborgen wordt de eis gesteld dat het 
personeel een op de beveiligingstaak gerichte 
opleiding moet hebben genoten. Op dit 
moment bestaat in beperkte mate de mogelijk-
heid om een vakdiploma te halen o.a. via het 
examen 'Opleiding tot beveiligingsbeambte' 
bij de Leidsche Onderwijsinstellingen en het 
examen van de Nederlandse Bond voor 
Onbezoldigde opsporingsambtenaren en-
bewakingspersoneel. De werkgroep heeft nu 
het bedrijfsleven geadviseerd tot oprichting 
van een 'Stichting Vakopleiding', waaraan door 
de bedrijven inmiddels gevolg is gegeven (Van 
der Spek, 1979). Deze stichting formuleert 
door de Minister goedgekeurde exameneisen. 
Op managementsniveau bestaat er in het 
beveiligingsvak geen enkele opleidingsmogelijk-
heid in ons land. Van de leiding worden in iedel 
geval een aantal kwaliteiten verwacht zoals 
inzicht in de ontwikkeling van de criminaliteit. 
'aak is de top van de beveiligingsorganisaties 
afkomstig uit militaire kringen of de politie. 

Uniform en legitimatiebewijs 
Om te voorkomen dat onbevoegden zich 
voordoen als beveiligingspersoneel, is het 
verplicht voor personeel in de executieve 
dienst om een uniform te dragen. (Hiervan 
wordt eigen personeel, zoals bedriffsrecher- 



cheurs, uitgezonderd). Het uniform mag niet 
zodanig op dat van de reguliere politie lijken 
dat verwarring ontstaat. Hiertoe wordt bij 
toelating van het bedrijf het uniform door het 
Ministerie van Justitie goedgekeurd. 
Daarnaast dient om dezelfde reden het 
personeel van beveiligingsorganisaties in het 
bezit te zijn van-een legitimatiebewijs waarvan 
het model door de Minister van Justitie wordt 
vastgesteld. Dit legitimatiebewijs moet voorzien 
zijn van een handtekening van het hoofd van de 
politie (zie onder) van de gemeente waar de 
organisatie gevestigd is. De beveiligingsorgani-
saties moeten verder een voor de politie 
toegankelijk informatiesysteem bijhouden. 

Betrouwbaarheid van leiding en personeel 
Gezien de toenemende verwevenheid tussen 
de werkzaamheden van particuliere beveiligings-
bedrijven, particuliere bedrijfsbeveiligings-
diensten, alarmcentrales en geld- en waarden-
transportbedrijven acht de werkgroep het 
noodzakelijk dat de aan deze beveiligings-
organisaties te stellen eisen op het gebied van 
de betrouwbaarheid van leiding en personeel 
uniform zijn. Ook acht de werkgroep het van 
belang dat de Minister van Justitie reeds bij 
de oprichting van een beveiligingsorganisatie 
de mogelijkheid moet hebben zich er van te 

• overtuigen dat er voldoende waarborgen zijn 
voor een goede en betrouwbare uitvoering van 
de werkzaamheden. In de wettelijke regeling 
worden derhalve de volgende.eisen aan de 
leiding gesteld: 
Met de leiding van een beveiligingsorganisatie 
mag rechtstreeks noch middellijk zijn belast 
hij die hiervoor geen toestemming van de 
Minister van Justitie heeft. De Minister houdt 
bij het verlenen van die toestemming rekening 
met justitiële antecedenten en met de persoon-
lijke gedragingen en omstandigheden. 

Bij de screening van het personeel van de 
particuliere beveiligingsorganisaties wordt het 
hoofd van de plaatselijke politie ingeschakeld. 
De werkgroep is van mening dat gezien het 
aanvullende karakter van de werkzaamheden 
van de beveiligingsorganisaties en de politie, 
de plaatselijke politie het best kan beoordelen 
wie in de beveiligingsbranche moet gaan 
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werken. Deze toestemming van de politie kon 
in de plaats van een verklaring omtrent het 
gedrag afgegeven door de burgemeester. Hier-
door is het mogelijk om 16 jaar in iemands 
strafrechtelijk verleden terug te gaan (voorhee 
acht jaar). Ook voorziet de wet in een beroeps 
regeling. De eisen die krachtens de wet aan 
het beveiligingspersoneel gesteld worden luide 
nu als volgt: 
Een particuliere beveiligingsorganisatie neemt 
geen personeel — zowel executief als niet 
executief — in dienst zonder een bewijs dat 
het hoofd van de plaatselijke politie geen 
bezwaar heeft dat dit personeel werkzaamhel 
gaat verrichten bij een dergelijke organisatie. 
Het hoofd van de plaatselijke politie houdt 
rekening met justitiële antecedenten en 
persoonlijke gedragingen en omstandigheden. 
Tenslotte wordt zowel aan de leiding als aan 
het personeel de eis gesteld dat men Neder-
lander of EEG-onderdaan is. 

Behoefte en jaarverslag 
Organisaties die zich om toelating tot de 
Minister van Justitie wenden, dienen aan te 
tonen dat er een redelijke behoefte aan die 
werkzaamheden is. Dit betekent o.a. dat zij 
moeten beschikken over voldoende opdrachte: 
van derden van behoorlijke omvang en tijds-
duur. Op deze wijze worden marginale 
bedrijven buiten de deur gehouden. 
Zowel ten behoeve van de politie als van het 
Ministerie hebben de particuliere beveiligings-
organisaties de plicht om jaarlijks — aan de 
hand van een uniform model — verslag van 
hun werkzaamheden te doen. 

Bewapening 
Het beveiligingspersoneel heeft in het algemeer 
geen repressieve taak. Wanneer men gecon-
fronteerd wordt met criminele activiteiten 
beperkt men zich tot het signaleren en 
doorgeven. Naar de mening van de werkgroep 
komen voor zelfbescherming vuurwapens niet 
in aanmerking. Bovendien is voor vuurwapen-
gebruik een bepaalde geoefendheid vereist, 
die niet aanwezig is in deze branche. 
Indien beveiligingsbeambten opsporings-
bevoegdheid hebben (zie blz. 20) kan het 
voorkomen dat zij over een machtiging 



beschikken tot het dragen van een vuur-
vuistwapen. 
Waar het gaat om het dragen van andere 
wapens dan vuurwapens beveelt de werkgroep 
de Minister aan om hierover advies in te 
winnen bij deskundigen. 

Tot zover de voorstellen van de Commissie 
Kroeskamp die in 1979 in de nieuwe 
uitvoeringsregelingen van de Wet op de 
Weerkorpsen van 1936 zijn vervat. 
Het is oorspronkelijk nooit de bedoeling 
geweest van de wetgever om via de Wet op de 
Weerkorpsen de particuliere beveiligings-
organisaties te regelen. Aanleiding tot deze 
wet was inperking van para-militaire groepen 
van o.a. de NSB in de jaren voor de Tweede 
Wereldoorlog. De Werkgroep bewaking en 
beveiliging stelt dan ook in haar Eindrapport 
(1977) dat bovengenoemde aanpassing van 
de uitvoeringsregelingen niet als een blijvende 
oplossing gezien moet worden. 
Zij is van mening dat liet toezicht op het 
beveiligings- en bewakingswezen — gezien de 
veranderde omstandigheden — behoort plaats 
te vinden in een speciaal te ontwerpen wet. 
De werkgroep heeft voor de besproken, voor-
lopige oplossing gekozen omdat met het 
ontwerpen van een speciale wet te veel tijd 
gemoeid is, terwijl spoed geboden is. Inmiddels 
functioneert sinds 1979 een adviescollege dat 
tot taak heeft om — tot er een definitieve 
wettelijke regeling tot stand gekomen is — de 
ontwikkelingen te volgen en aanbevelingen 
te doen tot aanpassing van de regelingen. Door 

• onderbrenging van deze materie in een 
afzonderlijke wet kunnen ook andere onder-
werpen geregeld worden, zoals bijv. eisen 
die aan alarmapparatuur gesteld moeten 
worden (zie ook Langemeyer, 1979). 

c. Relatie particuliere beveiligingsorganisaties 
— politie 
Tot dusverre is de relatie particuliere 
beveiligingsorganisaties—politie slechts 
zijdelings aan de orde gekomen. We hebben 
bijv. gezien hoe het hoofd van de politie 
een rol vervult bij de screening van het 
beveiligingspersoneel. Voorts wordt de politie 
bij het beveiligingsgebeuren betrokken omdat 



krachtens de wet de eis wordt gesteld dat het 
jaarverslag van deze organisaties ook ter kenn 
van de,politie dient te komen. 
De Werkgroep bewaking en beveiliging besteec 
daarnaast nog eens apart aandacht aan de 
relatie, of liever het samenspel met de politie, 
waarbij ze een duidelijk onderscheid maakt 
tussen beveiligingspersoneel met opsporings-
bevoegdheid en zonder opsporingsbevoegdheil 
Vooropgesteld zij dat beveiligingsbeambten 
in het algemeen dezelfde bevoegdheden 
hebben als iedere burger. Bij ontdekking op 
heterdaad is de beambte net als iedereen 
bevoegd de verdachte (ex. artikel 53 WvSv) 
aan te houden. De werkgroep heeft ook nog 
stilgestaan bij de vraag of het zinvol is om 
personeel van particuliere beveiligingsorgani-
saties opsporingsbevoegdheid te verlenen. Dez 
vraag werd in zijn algemeenheid ontkennend 
beantwoord: personeel werkzaam bij 
particuliere beveiligingsbedrijven, behoeft 

20 	in geen geval opsporingsbevoegdheid. Bij 
enkele bedrijfsbeveiligingsdiensten evenwel, 
heeft een deel van het personeel (van oudsher, 
opsporingsbevoegdheid. Hiertoe zijn zij 
benoemd tot onbezoldigd ambtenaar van 
Gemeente- of Rijkspolitie. Aangezien een en 
ander bevredigend functioneert wil men 
hierin geen veranderingen aanbrengen. Wat 
betreft de samenwerking met de politie, komi 
de werkgroep tot de volgende constatering: 
In die gevallen dat het personeel opsporings-
bevoegdheid heeft, is er een vrij intensieve 
samenwerking met de politie. Als opsporings-
ambtenaar zijn zij ex artikel 152 WvSv verplicl 
om van strafbare feiten die hen ter kennis 
komen proces-verbaal op te maken en deze 
in te zenden bij de hulpofficier van justitie, 
onder wiens toezicht zij staan. Dit is een plaat 
selijke politie-autoriteit. 
Voorzover het personeel geen opsporings-
bevoegdheid heeft — en dat is meestal zo — 
zijn de contacten met de politie vrijblijvend 
en informeel. Veelal bestaan er praktisch 
werkende afspraken. De politie wordt van 
voorgevallen strafbare feiten in het bedrijf 
zo snel mogelijk in kennis gesteld en tijdig 
geihformeerd over bijvoorbeeld bedrijfs-
bezettingen, demonstraties of bedrijfs-
ongevallen. 



Ondanks deze goed lopende informele 
werkafspraken bestaan er nog steeds voor-
oordelen bij de politie (Interimrapport, 1975). 
Het beveiligingspersoneel heeft vaak nog het 
image van niet steeds betrouwbare amateurs 
of kliisjesmannen. De problemen die er in deze 
relatie bestaan zijn voor een groot deel terug 
te voeren tot de kwestie van de taakafbakening 
tussen beide instanties. Volgens Feylbrief (1977) 
dient er duidelijkheid in de taakopdracht en 
rechten en plichten van de particuliere 
beveiligingsorganisaties te komen, zodat de 
verhoudingen met de politie verbeterd worden. 
Inmiddels is op initiatief van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Justitie een ambte-
lijke interdepartementale stuurgroep in het 
leven geroepen. Deze heeft tot opdracht een 
basisfilosofie ten aanzien van deze organisaties 
te verwoorden en tevens de grenzen en het 
werkterrein te definiëren van de reguliere 
politie en de particuliere beveiligingsorganisaties 
(Eindrapport, 1977). 

4. Problemen met de wetgeving in het 
buitenland. 
Nadat uitvoerig is stilgestaan bij de Neder-
landse wetgeving volgt nu een globale 
weergave van de wetgeving dan wel andere 
vormen van regelgeving waaraan de particuliere 
beveiligingsindustrie is onderworpen in Groot-
Brittannië, Canada en de Verenigde Staten. 
Daarbij zullen met name voor wat betreft de 
V.S. en Canada een aantal problemen besproken 
worden die de huidige wetgeving in beide 
landen met zich meebrengt. Ook zal hier aan-
dacht besteed worden aan de relatie particuliere 
beveiligingsorganisaties—politie. 
Wij behandelen in dit hoofdstuk Groot-Brittan-
nië eerst omdat het in zekere zin afwijkt van 
de andere landen. 

a. Groot-Brittannië 
Kenmerkend voor de situatie in Groot-Brittan-
nië is de afwezigheid van enigerlei vorm van 
overheidscontrole op de particuliere beveili-
gingsorganisaties via wetgevende maatregelen. 
De regels waaraan deze organisaties zich moeten 
houden, worden grotendeels gedicteerd door 
een gedragscode van de British Security 
Industry Association (BSIA) waar -± 90% van 



de Britse beveiligingsorganisaties bij aangesloter 
is. In de bewerking van een artikel van French 
(1979) op blz. 34 e.v. wordt hierop uitgebreid 
ingegaan. 
De BSIA, die in 1966 werd opgericht, heeft 
67 ledenorganisaties, waarbij in totaal ongeveel 
33.000 mensen werkzaam zijn. (De in-house-
security-bedrijven vallen hierbuiten). Eén van 
de richtlijnen die de BSIA hanteert, is dat haar 
leden zich niet op het politieke vlak mogen 
begeven. Vakbondsactiviteiten binnen bedrijvei 
zoals bemoeienis met stakingen zijn voor de 
beveiligingsorganisaties verboden terrein. 
(Draper, 1978). Andere richtlijnen van de 
BSIA hebben te maken met de financiële draag 
kracht van het bedrijf, screeningsprocedures 
en opleiding van het beveiligingspersoneel. 
Op dit moment is er veel discussie gaande over 
de vaagheid van de richtlijnen die de BSIA 
hanteert (Wright, 1978; Kerr, 1979 en French, 
1979). Deze organisatie wordt verweten dat 
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	ze onvoldoende toezicht op de particuliere 
beveiligingsbedrijven uitoefent, terwijl sancties 
— behalve uitsluiting — ontbreken. De 
gedragscode van de BSIA berust geheel op het 
vertrouwen van de leden. 
Vanwege een aantal bezwaren die het huidige 
stelsel met zich meebrengt, zijn er stemmen 
opgegaan die pleiten voor overheidsregeling 
van de particuliere beveiligingsindustrie in 
Groot-Brittannië. Bekend is de in 1977 in het 
parlement aangeboden Private Members Bill 
van Bruce George, die echter uiteindelijk geen 
kracht van wet heeft gekregen omdat men in 
het parlement vond dat met het huidige systeer 
dat via het lidmaatschap van de BSIA loopt, 
voldoende geregeld werd. De bedoeling 
van deze wet was om — net als in ons land 
en elders — tot een vergunningenstelsel met 
registratieplicht te komen. Hiertoe zou een 
Private Security Registration Council moeten 
worden opgericht. Aan het verkrijgen van een 
vergunning zou een aantal voorwaarden ver-
bonden worden op het gebied van opleiding, 
uniform, screening enz. Voorgesteld werd om 
alle facetten van de beveiligingsindustrie onder 
deze Private Members Bill te laten vallen. 
Tenslotte zou de wet in een regeling gaan 
voorzien waardoor vrije toegang tot het straf-
register bij de politie verleend zou worden, ten 



behoeve van de screening van beveiligings-
personeel. Deze toegang is verboden door de 
binnen de beveiligingsindustrie fel omstreden 
Rehabilitation of Offenders Act (zie eveneens 
bewerking op blz. 34 e.v.). 

Relatie particuliere beveiligingsorganisaties—
politie 
De afwezigheid van wetgeving in Groot-
Brittannië heeft geen belemmering gevormd 
voor de beveiligingsindustrie om een redelijk 
goede verstandhouding met de politie op te 
bouwen. Met name de afgelopen tien jaar zou 
deze relatie aanzienlijk verbeterd zijn. Was de 
opstelling van de politie tegenover de particu-
liere beveiligingsorganisaties aanvankelijk wan-
trouwend en intolerant, de laatste jaren maakt 
deze plaats voor erkenning van deze organisa-
ties in hun rol in de misdaadvoorkoming (Draper 
1978 en French, 1979). Volgens Kerr (1979) 
blijft er ondanks die erkenning het probleem 
van de grens van de taak van de beveiligings-
industrie en de politie. Dat men ook in Neder-
land het probleem van de taakafbakening met 
de politie heeft onderkend bleek hiervoor reeds 
uit uitlatingen van onder meer Nederlandse 
politiezijde (Feylbrief, 1977). 

b. Canada 
In tegenstelling tot de Engelsen kennen de 
Canadezen en ook de Amerikanen wel een 
vorm van overheidscontrole voor de parti-
culiere beveiligingsindustrie die net als in 
Nederland wordt gerealiseerd door een 
vergunningenstelsel. 
De eerste Canadese wet op dit terrein dateert 
al van 1909: volgens de Private Detectives Act 
van Ontario werd een vergunning vereist van 
personen die zaken deden als private detective. 
Later breidde deze wetgeving, die op provincia-
le basis werd ontwikkeld, zich uit tot andere 
sectoren van de particuliere beveiligingsindu-
strie. Evenals dat bij ons het geval is, heeft het 
Canadese vergunningenstelsel de functie om 
controle op de particuliere beveiligingsindustrie 
uit te oefenen door het stellen van bepaalde 
eisen. Stenning en Cornish (1975) gaan uitge-
breid op de werking van het Canadese stelsel 
in (zie ook de bewerking op blz. 44). Hier 
beperken wij ons tot de problemen die 



volgens deze auteurs het Canadese vergunning( 
stelsel met zich meebrengt. Allereerst 
stellen deze auteurs dat de huidige controle 
die de Canadese overheid op de particuliere 
beveiligingsindustrie uitoefent, veel te beperkt 
en volledig inadequaat is. De reden hiervan 
is volgens hen, dat het Canadese vergunningen 
stelsel beperkt is tot de contract-security-
industry. Voorts brengen Stenning en Comish 
naar voren dat de provinciale bureaus 
(regulatory agencies) die de vergunningen 
afgeven, vrijwel nooit controle hierop uit-
oefenen, dan wel sancties toepassen. Boven-
dien zijn deze sancties, aldus de Canadese 
auteurs, zo mild dat veel bedrijven het 
wettelijke vergunningenstelsel eenvoudig 
negeren. 
Tenslotte is hun indruk dat de genoemde 
instanties veelal onderbemand en onvoldoende 
financieel toegerust zijn om een intensief 
contact met de particuliere beveiligings- 

24 	industrie te onderhouden. 
Zij stellen dan ook herziening van het Cana-
dese vergunningenstelsel voor maar niet 
eerder dan dat hieraan intensief empirisch 
onderzoek is voorafgegaan. 

Overschrijding van wettelijke bevoegdheden 
Een ander interessant facet van het betoog 
van Stenning en Cornish is hun visie op de 
invloed van de algemene wetgeving (general 
law), in het bijzonder het effect van het 
Wetboek van Strafrecht. Volgens hen is deze 
algemene wetgeving zelfs van meer belang 
voor de particuliere beveiligingsindustrie dan 
de vergunningenwetgeving. Zij doelen hiermee 
op een aantal bevoegdheden die in de Canades 
strafwet afgebakend worden met betrekking 
tot aanhouden (arrest), in verzekering stellen 
(detention), fouilleren (search), in beslag neme 
kseizure), verhoren (interrogation) en gebruik 
van geweld. 
Hierbij verwijzen zij naar het beroemde 
Amerikaanse Randreport. De auteurs van dit 
rapport, Kakalik en Wildhorn (1971/72), heb-
ben erop gewezen dat er bij beveiligingsmensei 
grote onwetendheid bestaat waar het gaat 
om hun wettelijke bevoegdheden en verant-
woordelijkheden. 97% van het beveiligings-
personeel — aldus het Randreport — zou zulke 



grove fouten maken dat deze tot een straf-
rechtelijke dan wel civielrechtelijke vervolging 
zou kunnen leiden. 40% van de ondervraagde 
beveiligingsmensen kon voorbeelden van 
excessief geweldsgebruik geven. 
Naar aanleiding van deze (sombere) bevin-
dingen van het Randreport concluderen 
Stenning en Cornish dat er grote behoefte 
bestaat aan korte overzichten met wettelijke 
bevoegdheden en beperkingen voor beveili-
gingspersoneel. Deze overzichten zouden als 
materiaal bij de opleiding van beveiligings-
personeel kunnen dienen. Gezien het veel-
vuldig voorkomen van misbruik van geweld 
onder het Canadese (en Amerikaanse) be-
veiligingsr ersoneel, leggen Stenning en Comish 
bijzonder grote nadruk op de functie van de 
opleiding in dezen, die in het algemeen van 
zeer beperkte aard is. (zie ook Freedman en 
Stenning, 1977). 
De auteurs komen tenslotte tot de conclusie 
dat er verschillende redenen zijn om voorkeur 
te geven aan toepassing van de algemene 
wetgeving — de strafwet — boven de vergun-
ningenwetgeving. 
Zo zal bij schending van de strafwet veel 
grotere schade berokkend worden dan bij 
schending van de vergunningenwetgeving. 
Tevens hebben zij de indruk dat de particu-
liere beveiligingsindustrie meer invloed toe-
kent aan de algemene wetgeving dan aan de 
vergunningenwetgeving. 

c. Verenigde Staten 
Evenals de Canadezen hebben ook de 
Amerikanen problemen met hun huidige 
vergunningen- en registratiesysteem dat van 
toepassing is op de particuliere beveiligings-
industrie. Kakalik en Wildhom — samenstellers 
van het hiervoor reeds genoemde Randreport 
— hebben in 1971 een lijvige studie aan de 
diverse probleemvelden van de particuliere 
beveiligingsindustrie gewijd. Uit dit rapport 
blijkt dat men in de VS met vrijwel dezelfde 
problemen kampt als in Canada. Volgens het 
Randreport functioneert het Amerikaanse 
vergunningen- en registratiesysteem slecht, 
de wetgeving verschilt per staat en sancties 
worden zelden toegepast. De gemiddelde 
beveiligingsbeambte wordt afgeschilderd als 



een man van middelbare leeftijd, die onop-
geleid is en slecht wordt betaald. Er zijn veel 
klachten over het omgaan van beveiligings- 
personeel met vuurwapens. Particulier 
beveiligingspersoneel denkt vaak over meer 
bevoegdheden te beschikken dan ze in 
werkelijkheid heeft, aldus het Randreport. 
Behalve met voorstellen die betrekking hebbe 
op de opleiding van het beveiligingspersoneel, 
vooral inzake het vuurwapengebruik, komen 
Kakalik en Wildhorn met een aantal 
suggesties onder meer op het gebied van 
effectiever sanctiegebruik door de vergunning. 
bureaus en een meer uniforme opzet van het 
vergunningen- en registratiesysteem. 

Behalv.  e het Randreport van 1971 dient in 
dit verband ook aangehaald te worden het 
in 1976 in de VS verschenen Report of the 
Task Force on Private Security (een initiatief 
van de National Advisory Committee on 

26 	Criminal Justice Standards and Goals). 
Basis voor deze studie vormde onder andere 
een onderzoek onder circa 1.800 leden 
— directeuren — van de American Society of 
Industrial Security (ASIS). (Van dit onderzoe] 
— één van de weinige in zijn soort — is een 
bewerking opgenomen op blz. 51 e.v.). 

Het meest saillante punt dat in dit onderzoek 
naar voren werd gebracht was de behoefte die 
er bij de Amerikaanse beveiligingsindustrie 
bestond aan een 'set of standards' (richt-
lijnen). 87% van de ondervraagden liet zich 
in deze zin uit (zie ook de studie van de Privat( 
security advisory council uit 1978). In het 
genoemde rapport van 1976 (besproken in 
Van Meter, 1976) wordt een aantal voorsteller 
gedaan waarmee getracht is aan deze behoefte 
tegemoet te komen. De richtlijnen en doel-
stellingen die in dit rapport worden ontwikkel( 
hebben betrekking op een tiental probleem- 
gebieden van de beveiligingsindustrie. 

De aandachtsvelden zijn: selectie en opleiding 
gedrag en ethiek, alarmsystemen, omgevings-
beveiliging, relatie met de politie, rol van de 
consument, onderwijs en onderzoek, functie 
van het 'vergunningenbureau' en vergunning-
en registratiesysteem. 



Relatie particuliere beveiligingsorganisaties—
politie 
In de meeste Amerikaanse literatuur wordt de 
relatie politie—particuliere beveiligingsorgani-
saties als weinig rooskleurig afgeschilderd. De 
in 1978 door de Private Security Advisory 
Council verrichte studie wees uit dat er een 
aantal conflictgebieden bestaat tussen beide, 
zich uitende in: gebrek aan wederzijds respect, 
gebrek aan communicatie, gebrek aan samen-
werking enzovoort. Ook de Canadese politie 
stelt zich niet altijd even soepel op tegenover 
de particuliere beveiligingsorganisaties. 
Stenning (1975) spreekt van een ambivalente 
relatie tussen beide. Toch zijn er ook posi-
tievere geluiden. Zo blijkt uit een in 1971 
door Scott en Mc.Pherson in de staat 
Minnesota verricht onderzoek dat ondanks de 
problemen die zich in de relatie met de politie 
voordoen er toch een kentering in gunstige 
zin valt waar te nemen. Volgens deze onder-
zoekers zou het feit dat veel ex-politiemensen 
in de beveiligingsbranche werkzaam zijn hier-
aan bijdragen. Ook uit het genoemde AS1S-
onderzoek blijkt dat deze relatie niet altijd 
zo negatief is als door sommigen beweerd 
wordt. 57% van de 1.800 ondervraagden 
verklaarde zelfs een uitstekende relatie met 
de politie te hebben. (Overigens wijzen wij er 
op dat al deze 1.800 respondenten topfuncties 
in de particuliere beveiligingsindustrie 
bekleedden). 
Een laatste aspect van de relatie particuliere 
beveiligingsorganisaties—politie dat hier de 
aandacht verdient is het in de VS alombekende 
verschijnsel van `moonlighting'. Dit betekent 
dat politiebeambten in hun vrije tijd hun 
diensten aanbieden aan andere bedrijven waar-
onder ook aan particuliere beveiligingsorgani-
saties. De problemen die hieruit voortvloeien 
zijn legio. Zo zullen zich gevallen voordoen 
waarin politiemensen — gezien de energie die 
de beveiligingsjob kost — zich niet meer 
volledig voor het politiewerk kunnen inzetten, 
terwijl dit politiewerk hen toch in principe 
volledig opeist. In het rapport van The Task 
Force on Private Security (1975) wordt gewe-
zen op de gevaren die dit voor het publiek met 
zich meebrengt. Op de juridische problemen 
die ontstaan wanneer beide banen tegelijker- 
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tijd moeten worden uitgeoefend zullen we 
hier niet verder ingaan. Het lijkt waarschijnlij1 
dat deze situatie uniek is voor Amerika. 

5. Slotbeschouwing 
Hierboven is getracht een overzicht te geven 
van een aantal facetten van het particuliere 
beveiligingswezen, zowel in Nederland als 
in andere landen. Hoewel gebleken is dat de 
literatuur en ook het onderzoek dat op dit 
terrein verricht is, schaars en meestal ook 
nog niet van erg recente datum is, kunnen 
toch een aantal conclusies aan het bovenstaan 
de ontleend worden. 
Het particuliere beveiligingswezen, dat in 
Nederland zijn oorsprong vond in het 
nachtwakersinstituut en in de Anglo-Ameri-
kaanse landen in het fenomeen van de privé-
detective, heeft in feite pas recent de aandach 
van wetenschap en overheid. Verouderde 
regelingen die nauwelijks effect sorteerden, 
worden langzamerhand van hun stof ontdaan 
teneinde vervangen of aangepast te worden 
aan de gewijzigde omstandigheden. De spec-
taculaire groei van de particuliere beveiligings 
organisaties vervult velen met zorg. Hoewel 
men in het algemeen van mening is dat deze 
organisaties een nuttige functie in de samen-
leving hebben en een belangrijke rol spelen 
in de misdaadvoorkoming, worden anderzijds 
de gevaren onderkend die een ongecontroleerc 
ontwikkeling met zich mee kan brengen. Om 
meer dan één hierna te noemen reden, moeter 
we blijven waken voor het gevaar dat de parti-
culiere beveiligingsorganisaties inbreuk gaan 
maken op onze democratisch verworven 
rechten. Zowel Stenning en Cornish als de 
samenstellers van het Amerikaanse Randrepor 
wezen hier reeds op en deden daarom voor-
stellen om het aspect van de wettelijke 
bevoegdheden op te nemen in het opleidings-
pakket van beveiligingspersoneel. Hierbij 
dient wel bedacht te worden dat bepaalde 
excessen, zoals die zich in de V.S. voordoen 
met betrekking tot geweldsgebruik, bij ons 
uitzonderingen* zijn, aangezien het gebruik 
* Heyboer (1979) verwijst naar een aantal krante-
berichten die melding maken van het escaleren van 
het optreden van de particuliere bedrijfsbeveiligings-
diensten (volgens de auteur betreft dit uitzonderings 
gevallen). 



van vuurwapens door beveiligingspersoneel 
hier in principe niet is toegestaan. Niettemin 
lijkt het zinvol te wijzen op het gevaar dat 
particulier beveiligingspersoneel haar wettelijke 
bevoegdheden kan gaan overschrijden, terwijl 
de wet bepaalt dat deze bevoegdheden niet 
verder strekken dan die van iedere andere 
burger. Overigens betekent deze wettelijke 
bepaling — die in principe ook van toepassing 
is in de andere behandelde landen — niet dat 
er in de praktijk geen verschillen bestaan tussen 
beveiligingspersoneel en burgers. 

Volgens Stenning en Shearing (1979) gaat 
het beveiligingspersoneel in werkelijkheid 
steeds minder op de gewone burger lijken. 
Door het dragen van politie-achtige uniformen 
stralen zij een zeker gezag uit waaraan zij meer 
bevoegdheden — al dan niet opzettelijk — ont-
lenen dan de wet hen toekent. Volgens De 
Graaf (1979) ontlenen beveiligingsdiensten een 
stuk effectiviteit aan hun indentificatie met de 
politie door het publiek. 
Vaak hangen de hierboven geschetste bevoegd-
heidsproblemen ook samen met het soort 
werk dat wordt verricht. In Groot-Brittannië 
bijvoorbeeld ontstond veel discussie over het 
aanhouden door beveiligingspersoneel van 
illegale immigranten op de luchthavens. Ook 
kan de inzet van bewakingsdiensten bij bedrijfs-
onrust, zoals stakingen en demonstraties, wor-
den betwist (De Graaf, 1976). Er zijn onge-
twijfeld nog meer voorbeelden te geven van be-
veiligingsactiviteiten waarbij persoonlijke vrij-
heden op de tocht kunnen komen te staan. 
Dit geldt vooral voor Canada en de VS waar 
de beveiligingsproblematiek op dit moment 
onderwerp van intensieve studie is die zeker 
zal leiden tot een strenger overheidstoezicht 
op de particuliere beveiligingsindustrie. Of de 
Engelsen ooit tot enigerlei vorm van overheids-
controle zullen komen is de vraag, hoewel 
gebleken is dat men ook hier reeds pogingen 
heeft ondernomen om een wettelijke regeling 
tot stand te brengen. 
Wat Nederland betreft, het is nog te vroeg 
om uitspraken te doen over de in 1979 
gewijzigde uitvoeringsregelingen van de Wet 
op de Weerkorpsen. De indruk bestaat dat 
de toelatingsvoorwaarden vrij strikt worden 



nageleefd hetgeen geresulteerd heeft in sluitirq 
of fusies van weinig levensvatbare bedrijven. 
Of het overheidstoezicht dat via deze nieuwe 
regeling op de particuliere beveiligingsorgani-
saties wordt uitgeoefend, voldoende is, zal 
dus nog moeten blijken. Anderzijds zal een 
te vergaande overheidsbemoeienis in dezen 
op veel bezwaren stuiten. Zo wordt door 
sommigen bepleit om de gehele beveiligings- 
taak aan de overheid op_te dragen. Het is zeer 
de vraag of we door het instellen van een 
staatsbewakingsdienst dan wel het laten 
overnemen van de beveiligingstaak door de 
politie (tegen betaling)*, niet een te grote 
invloed aan de staat op het beveiligingsgebeure 
toekennen. 

Vooral de komende jaren zullen de particu-
liere beveiligingsorganisaties meer in de belang 
stelling komen te staan. Daarbij dient de 

• 	ontwikkeling van deze organisaties kritisch 
30 	gevolgd te worden. De mogelijkheid bestaat dal 

er een soort gewenning gaat ontstaan, terwijl 
de oorzaak van de behoefte aan deze diensten 
uit het oog verloren wordt waarmee we verval-
len tot symptoombestrijding. (Dit geldt vooral 
voor bewakingsdiensten in grote warenhuizen 
die toezien op winkeldiefstal). De particuliere 
beveiligingsbedrijven zijn uiteindelijk commer-
ciële ondernemingen, die hun diensten aan 
andere particuliere bedrijven aanbieden, waar-
bij hun belangrijkste streven gericht is op het 
behalen van winst. We dienen er daarom voor 
te waken dat op deze wijze de fear of crime 
niet tot een verhandelbaar merkartikel wordt. 
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Particuliere 
beveiligingsorganisaties 

Goed of kwaad? * 

door J. A. French 

Ondanks de geringe economische groei van 
de laatste twintig jaar zijn in diezelfde periode 
de particuliere beveiligingsorganisaties uit-
gegroeid tot een omvangrijke nationale en intl 
nationale industrie. Deze ontwikkeling vond 
plaats in een tijd waarin de politie te kampen 
kreeg met een toenemende hoeveelheid crimi-
naliteit, zonder dat daar een evenredige uitbre 
ding van mankracht tegenover kwam te staan. 
Paradoxaal genoeg was het ook in deze period 

34 	dat bij de politie de belangstelling voor de 
preventie van criminaliteit opkwam. Ook de 
overheid zag vanaf het begin der zestiger jaren 
hier een nieuwe taak voor de politie weggelegc 
Dit ging echter ten koste van de uitoefening 
van enkele andere taken, zoals bijvoorbeeld hr 
begeleiden van geldtransporten of het aanwez 
zijn bij sport-evenementen. Zo ontstond er cel 
leemte die door handige zakenlui werd op-
gevuld d.m.v. het opzetten van particuliere 
beveiligingsorganisaties. Deze organisaties 
ontwikkelden zich snel en vormen thans een 
aanzienlijke sector van de Britse industrie. 

We zullen nu nagaan of dit een bedreiging voc 
onze samenleving betekent, of dat het bestaar,  
van deze organisaties juist gunstig is. Bijzonde 
politie-eenheden (zoals haven- en parkpolitie) 
komen hier niet ter sprake, evenmin als 'eigen 
bedrijfsbeveiligingsdiensten (in-house security, 
Het gaat ons om de organisaties die veiligheid 
verkopen zowel aan individuen als aan handel 
en industie, met als oogmerk het maken van 
winst. 

* Dit is een verkorte weergave van: Private security 
organisations — threat of benefit to society? 
In: Police college magazine, 15e jrg., nr. 2, voorjaar 
1979, blz. 23-32 (Engeland). 



Activiteiten 
In de zestiger jaren begonnen de opkomende 
particuliere organisaties een concurrentie-
slag in het leveren van gepantserde voertuigen 
en — aanvankelijk met een wapenstok gewa- 
pende — ge üniformeerde bewakers. Deze 
als paddestoelen uit de grond schietende 
ondernemingen wekten aanvankelijk bezorgd-
heid; er werd gevreesd voor het ontstaan van 
'privé-legers'. Maar de beveiligingsorganisaties 
hielden vol dat ze, ondanks hun uniformen, 
wagens, gebouwen en eigen radiocommunicatie 
geen privé-legers waren en derhalve niet poli- 
tiek gevaarlijk. Ze verdedigden zich door 
tegen te werpen dat buschauffeurs en 
verpleegsters ook uniformen dragen, dat 
brandweer en Eerste Hulp ook eigen voer-
tuigen hebben, en dat taxibedrijven en spoor-
wegen ook over een eigen radiocommunicatie-
net beschikken; waarom zouden juist zij dan 
beschouwd moeten worden als privé-legers? 

5 	Om deze argumenten kracht bij te zetten 
benoemden ze prominente politici en andere 
bekende figuren in de directie, om maar aan 
te tonen dat ze respectabele, non-subversieve 
bedrijven waren. Dit heeft tot gevolg gehad 
dat geleidelijk aan erkend werd dat ze inder- 
daad slechts puur commerciële belangen 
nastreefden. Niettemin is er van het begin af 
aan nooit enige controle op deze organisaties 
uitgeoefend door het parlement en inmiddels 
zijn ze in tal van activiteiten betrokken, zoals: 
— begeleiden of verrichten van geld- en 
waardentransporten 
— het verschaffen van bewakingsdiensten 
(al dan niet voorzien van honden) 
— surveilleren bij fabrieken ter voorkoming 
van diefstal, vandalisme en brandstichting 
— informatie verzamelen op basis waarvan 
eventueel een aanklacht bij de politie kan 
worden ingediend (status enquiry) 
— leveren van alarminstallaties 
— gevangenentransport 
— aanhouden van illegale immigranten bij 
aankomst op het vliegveld 
— fouilleren 
— bescherming van politiegebouwen 
— schoonmaak van kantoren 
— controle van identiteitsbewijzen 
— verzending van postpakketten per expres. 



De basisfilosofie van de organisaties is dat zij 
er zijn voor het beschermen van het particulier 
eigendom en wel d.m.v. een zuiver defensieve 
en passieve opstelling. De organisaties bewerer ,  

dat zij in dit opzicht een nuttige aanvulling 
op de politie zijn. Ze wijzen er daarbij met 
klem op dat ze geen rol willen spelen bij de 
arrestatie .van misdadigers; ze zijn er slechts 
op uit het plegen van misdrijven moeilijker te 
maken. Mochten er bewakers worden aange-
vallen, dan is het de bedoeling dat deze slechte 
voorkomen dat de daders ontsnappen, meer 
niet. Door hun activiteiten aldus te beperken, 
geloven deze organisaties dat zij zich niet 
de rol van de politie toeëigenen. Het doel 
van de particuliere beveiligingsorganisatie is 
door Peter Smith, voorzitter van de British 
Security Industry Association (B.S.I.A.) 
omschreven als 'crime resistance'. De 
organisatie doet dit door personen en bedrijve 
in staat te stellen hun eigen voorzorgsmaat- 

36 	regelen te treffen, tegen een betaalbare prijs. 
Ook de politie zelf spoort het publiek voort-
durend aan om gebruik te maken van de 
diensten der particuliere beveiligingsorganisatit 
Sir Robert Mark zei op een seminar in 1978: 
'Voor het eerst in deze eeuw moet het geloof 
worden losgelaten dat de staat de burgers op 
effectieve wijze zou kunnen of willen 
beschermen tegen inbraak en diefstal, ten-
minste in de grote steden, waar onvoldoende 
aantallen politiemensen andere en veeleisender 
prioriteiten hebben'. Hij was met Smith van 
mening dat de primaire verantwoordelijkheid 
voor de bescherming van het eigen goed berust 
bij de burgers zelf. 
Degenen die de beveiligingsondernemingen 
aanvankelijk zagen als privé-legers en als 
politiek gevaarlijk, lijken aanzienlijk tot bedare 
te zijn gebracht. Niettemin schuilt er in 
sommige operaties van deze industrie naar 
onze overtuiging gevaar, en vormen zij nog 
steeds een bedreiging voor de samenleving. 
Het belangrijkste facet dat onderzocht zou 
moeten worden is de omschrijving van de rol 
van de beveiligingsindustrie in de samenleving. 
De B.S.I.A. heeft een gedragscode opgesteld 
voor de bedrijven die lid zijn. Deze dient ervoc 
de bedrijven te weerhouden van: 
— het verlenen van enige dienst die tot de taal 



van politie of justitie behoort 
— het verwijderen van krakers 
— het neerslaan van openlijk geweld 
— het optreden tegen wetsovertreders in 
openbare gelegenheden 
— het dragen van wapens 
— tewerkstelling in een politieke hoedanigheid 
— het breken van stakingen. 

Buiten hun boekje 
Ondanks deze voorschriften gaan beveiligings-
organisaties door met het adverteren met 
opsporingswerkzaamheden, hetgeen niet 
overeenstemt met hun bewering dat ze alleen 
maar aan passieve misdaadbestrijding doen. 
De industrie voert hier ter verdediging aan dat 
het voornamelijk gaat om winkeldetectives 
(in burger) in de detailhandel. Ten aanzien van 
de te beschermen goederen nu is deze rol 
inderdaad defensief, maar ten opzichte van 
de klanten en het winkelpersoneel is zij 
offensief. Hier wordt de bewaker een politie-
man en neemt hij de verantwoording op zich 
van een arrestatie, hetgeen méér is dan het 
voorkomen van een ontsnapping. Bovendien 
heeft hij als werknemer van een winstmakende 
organisatie belang bij succesvolle arrestaties. 
Voor,dit soort aangelegenheden is niets in 
een overheidsregeling neergelegd, en op dit 
gebied is het dat de beveiligingsindustrie de 
toets der kritiek maar moeilijk kan doorstaan. 
Een andere activiteit die deze industrie op zich 
neemt is het verzamelen van informatie over 
misdadigers ten behoeve van werkgevers, en 
wel voldoende om er een aanklacht bij de 
politie op te kunnen baseren. Ook dergelijk 
voorbereidend werk is heel gevaarlijk, want 
de kans dat men vervolgens betrokken raakt 
in het eigenlijke politiewerk is zeer groot. 
Dit soort onderzoek kan evenmin louter 
passief genoemd worden. 
Een derde gebied waar beveiligingsorganisaties 
buiten hun boekje dreigen te gaan betreft 
het fouilleren van reizigers op Britse vlieg-
velden. Zij zullen hier ongetwijfeld tegenover 
stellen dat dit dient ter preventie van sabotage 
en vliegtuigkapingen, maar tegelijkertijd 
begeven zij zich in de frontlinie van de misdaad-
opsporing, en nog wel zeer ernstige misdaad 
ook. Een complicatie is hier dat het terrein 



van de luchthaven tegelijkertijd particulier 
en openbaar terrein is, net als spoorwegstatior 
of voetbalvelden. De politie hoeft bewaking 
ervan dus niet per se als haar taak te 
beschouwen; bovendien is het voor de lucht-
haven goedkoper om particuliere bewakers 
in dienst te nemen. Zou hier niet toch een 
taak voor de politie zijn weggelegd? Bij voet-
balwedstrijden onderzoekt zij — zowel binnen 
als buiten het stadion — wel onbeschaamd de 
toeschouwers. Voor het aanhouden van ille-
gale immigranten heeft het ministerie van 
binnenlandse zaken particuliere bewakers in 
dienst, die op de vliegvelden werken. Dit is 
stellig een quasi-wettelijke functie die de 
B.S.I.A.-definitie van passief en defensief 
optreden te buiten gaat; ook hier ligt veeleer 
een taak voor de politie of het gevangeniswezei 
Verder begeleiden particuliere bewakers de 
illegale immigranten van de luchthaven naar 
het ministerie van buitenlandse zaken, en 

38 	terug. Peter Rushworth (werkzaam in het 
gevangeniswezen) heeft over dit probleem 
gezegd dat het werkelijk belachelijk is dat 
strafgevangenen in handen van particuliere 
beveiligingsorganisaties kunnen komen. Immei 
hun gedragsregels zijn niet eens door het 
parlement vastgesteld. 
Op bovenstaande gebieden is het, dat de parti-
culiere beveiligingsorganisaties de grootste 
bedreiging vormen voor de democratische 
rechten van de hedendaagse samenleving. 

Het werven van geschikte krachten is een 
probleem voor de beveiligingsorganisaties. 
Eén van hun belangrijkste overwegingen is, of 
een toekomstig werknemer een strafblad heeft 
maar aangezien zij geen inzage hebben in 
strafregisters is daar moeilijk achter te komen. 
De B.S.I.A. schrijft voor dat iedere gegadigde 
een volledig en sluitend curriculum vitae over-
legt, met geschreven referenties erbij van alle 
werkgevers. Leemtes worden opgevat als perio-
des doorgebracht in de gevangenis. Dit systeem 
is vrij betrouwbaar gebleken maar wordt niet-
temin aangevuld met een taxatie van persoon-
lijke eigenschappen. Het probleem blijft 
bestaan dat het ontbreken van veroordelingen 
niet meteen hoeft te duiden op eerlijkheid; de 
meeste sollicitanten zijn nooit eerder bloot- 



gesteld aan de immense en voortdurende 
verleiding die het werk met zich meebrengt. 
Aangezien de meeste geldhandelingen en 
-transporten plaatsvinden van woensdag tot 
en met vrijdag, zijn er op die dagen meer werk-
nemers nodig dan in de rest van de week. Daar-
toe moet men part-timers aantrekken wat weer 
betekent dat deze mensen niet voor hun 
gehele inkomen afhankelijk zijn van de 
beveiligingsorganisatie. Hiermee vermindert 
de greep op hen en neemt de kans op infil-
tratie door criminele elementen ernstig toe. 
Tot voor kort waren de lonen van de bewakers 
zeer laag. Maar sinds de vakbonden zijn gaan 
onderhandelen over hogere lonen en kortere 
werktijden, zijn de particuliere bewakers ook 
voor de 'consument' veel duurder geworden. 
Bovendien moeten er tegenover de vuurwapens 
die heden ten dage vrijwel alle roofovervallers 
gebruiken steeds duurdere en meer geperfec-
tioneerde beveiligingsmaatregelen worden 
getroffen. Deze veranderingen hebben met zich 
meegebracht dat er in toenemende mate een 
beroep wordt gedaan op goedkopere maar 
minder betrouwbare organisaties, of dat men 
geheel terugvalt op de "eigen" bedrijfs-
beveiliging. 

British Security Industry Association 
In 1966 werd de B.S.I.A. opgericht, met als 
voornaamste oogmerk het voorkomen van 
criminaliteit. Privé-detectives, knokploegen 
e.d. komen beslist niet als lid van deze 
organisatie in aanmerking. Ook laat de bond 
geen 'eigen' bedrijfsbewakers toe (Deze zijn 
georganiseerd in de International Professional 
Security Organisation). Er zijn 67 onder-
nemingen lid van de B.S.I.A., hetgeen ongeveer 
90% van de Britse beveiligingsindustrie zou 
uitmaken. Men geeft echter toe dat 700 
organisaties, die tot de overige 10% zouden 
moeten behoren, géén lid zijn. Toch neemt 
het aantal leden snel toe. De bond heeft 
berekend dat er ongeveer 33000 mensen in 
de beveiligingsindustrie werkzaam zijn, af- 
gezien van degenen die het minder belangrijke 
werk doen, zoals het afleveren van postpakket-
jes etc. Van deze 33000 zijn 21000 personen 
geüniformeerde bewakers of geldtransporteurs, 
3500 personen plaatsen alarminstallaties, 



7500 zijn er voor verkoop en administratie, 
en 500 mensen werken als winkeldetective. 
In 1978 waren er bij de drie grootste geld-
transportbedrijven 3000 gepantserde voer-
tuigen in gebruik. De B.S.I.A. is verdeeld in 
vier secties die verschillende terreinen van 
beveiliging beslaan: bewaking en surveillance, 
transport, kluizen en brandkasten en alarm. 
Elke sectie heeft haar eigen toelatingseisen. 
Om lid te mogen worden moet een organisatie 
een bepaalde omzet nastreven. Verder spelen 
o.a. een rol de hoogte van de lonen en de 
opleiding en fysieke kwalificaties (inclusief 
een minimumleeftijd van 21 jaar) Van de 
werknemers. Met de directie van de organisatie 
vindt een persoonlijk gesprek plaats. Om lid 
te mogen worden van de sectie bewaking en 
surveillance moet men beloven niet op het 
werkterrein van de politie te zullen komen, noc 
zich in te zullen laten met politieke aangelegen 
heden. Is men eenmaal lid, dan is daar evenwel 

40 weinig controle meer op mogelijk. De bond 
inspecteert namelijk haar leden niet en heeft 
geen enkele sanctiebevoegdheid. 

Wetsvoorstel 
Het progressieve parlementslid Bruce George 
heeft deze tekortkoming onderkend en voor-
gesteld de particuliere beveiligingsorganisaties 
binnen de grenzen van de wet te brengen. 
Volgens hem zou deze industrie verantwoorde-
lijkheid dienen af te leggen aan een centrale 
autoriteit, en zou er een nauwe samenwerking 
met de politie moeten worden nagestreefd. 
Volgens George is ook een grotere bescherming 
van de consumenten vereist en van het publiek 
in het algemeen. Om te voorkomen dat er via 
ongeoorloofde wegen inzage in strafdossiers 
wordt verkregen (bijv. via ex-politiemensen 
die bij een particuliere beveiligingsorganisatie 
in dienst treden) maar om anderzijds ook te 
voorkomen dat net ontslagen gevangenen 
particuliere bewaker kunnen worden, diende 
George in 1977 een wetsontwerp in waarin 
de installatie van een speciale raad werd voor-
gesteld (de Private Security Registration 
Council), die vrijelijk toegang zou moeten 
hebben tot strafdossiers. Deze toegang is 
verboden door de Rehabilitation of Offenders 
Act van 1974. Ook behelsde het ontwerp regels 



voor het gebruik van uniformen en eisen voor 
de opleiding. Dit wetsontwerp heeft het niet 
gehaald. Een conservatieve kandidaat voor 
het parlement, John Weeler, was van mening 
dat deze industrie zichzelf moet reguleren, 
en dat hier een taak is weggelegd voor de 
B.S.I.A. De B.S.I.A. vindt dit ook, hoewel zij 
erkent dat ondernemingen die de industrie in 
diskrediet brengen door onesthetische praktij-
ken, daadwerkelijk geëlimineerd moeten kunnen 
worden. Nadat Bruce George met zijn wets-
voorstel was gekomen trad hij in overleg met 
de B.S.I.A., en thans is hij met de B.S.I.A. 
van mening dat er een regeling moet komen 
zoals die reeds bestaat in Zweden en op het 
Europese continent. Deze houdt in dat er 
tegen een gepaste vergoeding, te betalen aan 
de politie, van deze vingerafdrukken en per-
soonsgegevens worden verkregen van sollici-
tanten. Ook verschaft de politie aan de aspi- 
rant-bewakers een certificaat waarop het straf-
rechtelijk verleden of het ontbreken daarvan 
beschreven staat. De betrokkene kan dan 
vervolgens zelf bepalen of hij zijn sollicitatie 
doorzet; daarmee wordt vermeden dat de 
beveiligingsorganisatie inzage krijgt in straf-
dossiers. 

Passieve en defensieve rol 
Een verschuiving in de richting van het gebruik 
van giraal geld in plaats van contant geld, vindt 
in Engeland maar langzaam plaats: nog slechts 
30% van de transacties gebeurt niet contant. 
De particuliere beveiligingsindustrie heeft hier 
derhalve nog een belangrijke taak. Bovendien 
is een verdere groei van deze industrie verzekerd, 
als gevolg van de alsmaar stijgende criminaliteit 
gecombineerd met de druk die van verzekerings-
maatschappijen en politie uitgaat om gebruik 
te maken van professionele bewaking bij het 
vervoer van kostbare voorwerpen. Alle grote 
beveiligingsorganisaties aanvaarden complete 
verantwoordelijkheid voor het te transporteren 
goed en garanderen volledige vergoeding in 
geval van verlies of diefstal. Particuliere 
beveiligingsorganisaties zijn een waardevolle 
aanvulling op de politie gebleken. In haar 
eentje zou de politie de stijgende criminaliteit 
niet de baas kunnen, noch kan zij de nu 
onmisbaar geworden beveiligingsorganisaties 



vervangen. Niettemin moeten de taken van 
deze organisaties beperkt blijven. We moeten 
vooral niet vergeten dat het particuliere 
ondernemingen zijn en daarom mag het niet 
worden toegestaan dat ze quasi-wettelijke 
bevoegdheden krijgen. Hun rol moet beperkt 
blijven tot passief en defensief optreden, over-
eenkomstig de principes van de B.S.I.A. Aan 
de organisaties zou niet mogen worden toe-
gestaan dat ze hoe dan ook betrokken raken 
bij opsporingswerkzaamheden. Het is onjuist 
dat zij reizigers op vliegvelden mogen fouil-
leren. Inmiddels zijn ze ook al in dienst 
genomen door een grote olie-industrie, om daai 
de werknemers te fouilleren. Deze geleidelijke 
overgang naar het vervullen van politietaken, 
waaronder ook het aanhouden van illegale 
immigranten moet worden gerekend, is een 
potentieel gevaar voor onze democratische 
vrijheden. Om een strikte controle van de 
activiteiten van de particuliere beveiligings- 

42 	organisaties te bewerkstelligen, is het van 
essentieel belang dat ze alle volgens wettelijk 
voorschrift worden geregistreerd bij de politie 
of het ministerie van binnenlandse zaken. 
Bruce George en de B.S.I.A. stellen voor, dit 
zo spoedig mogelijk via het parlement te 
regelen, en daarbij in grote lijnen het 
Zweedse systeem* te volgen. Wanneer alle 
organisaties geregistreerd staan en met 
vergunningen werken, zal dit de status van 
de beveiligingsindustrie verhogen, zal het 
minder riskant zijn grote aantallen part-timers 
in dienst te nemen en zal de infiltratie van 
criminela elementen worden voorkomen. 
Hiertoe dient de particuliere beveiligings- 
industrie uitgesloten te worden van de 
bepalingen van de Rehabilitation of Offenders 
Act. Nu er steeds meer winkelcentra, hoog-
bouwflats en industrieterreinen komen, zou 
de samenleving moeten vaststellen op welke 
gebieden aan de particuliere beveiligings-
organisaties kan worden toegestaan dat zij 
politietaken overnemen. Het ministerie van 
binnenlandse zaken is zich hierover reeds aan 
het beraden. Een discussie-document over 
het probleem van de openbare controle is in 

* Dit is te vergelijken met het Nederlandse systeem 
(red.). 
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voorbereiding. Het is echter niet bekend 
wanneer dit gepubliceerd zal worden. 
Terwijl de politie particuliere beveiligings-
organisaties zou moeten bijstaan in hun 
misdaadpreventie, zouden de samenleving en 
de politie ervoor moeten waken dat deze 
organisaties zich niet ontwikkelen tot een 
surrogaatpolitie zonder openbare verantwoor-
delijkheid. 
De particuliere beveiligingsorganisaties moeten 
worden teruggeleid naar hun oorspronkelijke 
en voornaamste, door hen zelf omschreven rol 
van defensieve en passieve bescherming van 
eigendommen. Alleen dan kan worden voor-
komen dat de voordelen die ze wel degelijk 
te bieden hebben zowel aan publiek als aan 
politie, omslaan in een gigantische bedreiging 
van de democratische samenleving. 



Particuliere beveiliging 
in Canada* 

door P. C. Stenning 

Onlangs maakte een dagblad uit Toronto 
melding van een aardverschuiving in een stadje 
in de provincie Quebec op het terrein van een 
grote mijnbouwmaatschappij, waarbij een 
aantal huizen in een gapend gat in de grond 
verdwenen. Opvallend hierbij was dat de 
onderneming 'vergeten' was de politie erbij 
te halen om wegen af te zetten en eventueel 
andere maatregelen te treffen, maar in plaats 
daarvan haar eigen beveiligingsdienst had 
ingezet. Een niet onbelangrijke factor bij deze 
beslissing was waarschijnlijk het feit, dat het 

44 	aantal beveiligingsagenten van deze maatschap. 
pij twee maal zo groot was als de totale 
politiemacht van dat stadje. 

Bovenstaand verhaal is een illustratie van de 
explosieve groei van de particuliere beveiliging. 
industrie in Canada, die te vergelijken is met 
de ontwikkeling op dit punt in de V.S. Een 
aanzienlijk gedeelte van deze branche is 
trouwens in handen van de grotere maat-
schappijen uit de V.S. en om een aantal 
redenen is het buitenlands belang in deze 
bedrijfstak voor velen een onderwerp van 
grote zorg. Men vindt dat degenen die 
betrokken zijn bij de criminaliteitsbeheersing 
niet afhankelijk mogen zijn van beleidsmaat-
regelen, die in het buitenland opgesteld zijn. 

Daarnaast bestaat ook bezorgdheid over de 
toenemende mate, waarin databanken en 
informatieopslag, opgebouwd door grote 
maatschappijen, die buiten het bereik van de 
Canadese wet blijven, het leven van Canadezer 
kunnen beihvloeden. 

*Dit is een verkorte weergave van: Private Security 
in Canada. 
In : National Burglar and Fire Alarm Association 
(NBFAA) — Signal, Eerste Kwartaal 1975, blz. 10-1 



Hoewel in Canada geen onderzoek is gedaan 
dat vergelijkbaar is met het Randreport 
uit 1971-1972, getiteld Private Police in 
the United States, zullen binnenkort de 
resultaten bekend worden van vooronderzoek, 
gedaan op de afdeling criminologie aan de 
Universiteit van Toronto. De deputy sollicitor 
general (onderminister) van de provincie 
Ontario heeft in oktober 1973 een schets 
gegeven van de huidige situatie in deze 
provincie, waarbij het volgende beeld naar 
voren kwam. 

Omvang 
Het aantal geregistreerde beveiligingsorgani-
sáties nam tussen 1966 en 1973 toe van 103 
tot 201. In dezelfde periode steeg het aantal 
geregistreerde particuliere beveiligingsagenten 
zelfs van 5000 tot bijna 15000. Interessant 
is dat de politiemacht over dezelfde periode 
slechts één tiende van deze groei kende. Aan-
genomen mag worden dat de hoeveelheid niet 
geregistreerd beveiligingspersoneel, zoals het 
'in-house' beveiligingspersoneel (d.w.z. degenen 
die in dienst zijn van het bedrijf, waarvoor ze 
beveiligingswerk uitvoeren), in dezelfde mate 
toenam en hun aantal tenminste gelijk is 
aan dat van de geregistreerden. Deze provincie 
telt dus waarschijnlijk tussen de 25000 en 
30000 particuliere beveiligingsagenten. Om 
het geheel in een juist perspectief te plaatsen, 
moet vermeld worden dat de politie van 
Ontario op dit moment (1973) minder dan 
14000 mensen in dienst heeft. Over de andere 
provincies zijn om uiteenlopende redenen geen 
cijfers beschikbaar, maar het onlangs door 
mijzelf samen met Mary Cornish gepubliceerde 
vooronderzoek op dit terrein wijst er in sterke 
mate op, dat de situatie daar niet veel zal 
afwijken van die in Ontario, zoals hierboven 
door de deputy sollicitor genera] beschreven. 

Verder kan nog wel worden opgemerkt, dat 
hij mogelijkerwijs het aantal niet geregistreerde 
beveiligingsagenten in grote mate onderschat 
heeft. Een deskundige, zowel op het terrein 
van de particuliere beveiligingsindustrie als de 
politie, schatte de verhouding tussen 'in-house' 
en gehuurd, ofwel tussen geregistreerd en niet 
geregistreerd personeel op 1 : 3. 



De verschillende onderdelen van de 
beveiligingsindustrie 
Op welke personen hebben al deze schattingen 
betrekking? Tot voor kort ging de belang-
stelling, zeker van de overheid, hoofdzakelijk 
uit naar privé-detectives en particulier 
bewakingspersoneel en op dit moment zijn dal 
dan ook de enigen, die geregistreerd moeten 
worden. De eerste wettelijke regeling op dit 
gebied vormde de Private Detectives Act uit 
1909, die een vergunning voorschreef voor 
privé-detectives waarvoor 200 dollar betaald 
moest worden. In deze wet werden zij slechts 
omschreven als personen die tegen een belonir ,  

het beroep van privé-detective uitoefenden of 
daarvoor adverteerden. Hoewel de wetgeving 
op dit gebied sindsdien sterk verbeterd is en 
een grotere controlerende functie heeft 
gekregen, heeft de wegeving in Canada in 
essentie nog steeds slechts betrekking op 
gehuurde privé-detectives en particuliere 
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	bewakers en houdt ze praktisch geen 
rekening met de enorme verscheidenheid aan 
activiteiten, die kenmerkend is voor de huidige 
beveiligingsindustrie in Noord-Amerika. De 
wetgeving heeft geen invloed op de toenemend 
hoeveelheid 'in-house'-securitypersoneel, die 
in bijna elke branche van handel en industrie, 
maar ook bij overheids- en semi-overheids-
instellingen te vinden is. 
Met name de zgn. 'hardware' kant van deze 
industrie geeft een even explosieve groei te 
zien, maar heeft veel minder publieke belang-
stelling. De industrie op het gebied van alarm-
installaties is een voorbeeld hiervan. Toronto 
telt 52 verschillende maatschappijen die zich 
bezighouden met inbraak-alarminstallaties. 
Slechts drie daarvan zijn onderworpen aan 
overheidscontrole, via vergunningen, aangeziei 
zij ook privé-detectivewerk en bewakingswerk 
doen. De fabricage van en handel in alarm-
installaties wordt in Canada beheerst door vijf 
grote maatschappijen waarvan er vier uit de 
V.S. komen en één een multinational is_uit 
Engeland en de V.S. Deze buitenlandse 
overheersing verklaart ook misschien voor eer 
gedeelte de lage graad van beroepsorganisatie 
binnen deze bedrijfstak. Hoewel een groot 
deel van het personeel lid is van de in de V.S. 
gevestigde National Burglar and Fire Alarm 



Association Inc., is er geen vergelijkbare 
vakorganisatie in Canada. Wel worden de 
belangen van deze mensen voor een deel 
behartigd door de meer algemene vakorganisa-
ties, zoals de Canadian Society for Industrial 
Security. Ook de ontwikkeling van vakorgani-
saties komt, evenals in de V.S., slechts lang-
zaam op gang, hoewel Ontario de Association 
of lnvestigators and Guard Agencies of Ontario 
kent, die in macht toeneemt en steeds meer 
invloed heeft. Quebec heeft op dit moment 
een dergelijke vereniging. De alarminstallatie-
industrie zelf heeft zijn ontwikkeling ongetwij-
feld aan het verzekeringswezen te danken. De 
Insurer's Advisory Organization heeft indertijd 
de Underwriter's Laboratory of Canada opge-
richt met het doel richtlijnen en eisen voor de 
alarminstallatie en beveiligingsindustrie vast te 
stellen. Het schijnt dat het ULC-goedkeurings-
stempel in grote mate ertoe bijgedragen heeft 
dat het service-niveau omhoog is gegaan. 
De specificaties van de ULC worden, zowel 
van industriële- als van overheidszijde, niet 
altijd met enthousiasme begroet. Een recent 
voorbeeld hiervan was de aankondiging van de 
ULC om een oude eis kracht bij te zetten. 
Deze eis hield in, dat al het personeel in een 
goedgekeurde centrale dat op een alarm diende 
te reageren bewapend zou moeten zijn, wilde 
de verzekerde aanspraak kunnen maken op de 
volledige korting op de premie. Zowel de 
politie als de overheid waren hier sterk tegen 
gekant. Ook de industrie leek niet bijzonder 
ingenomen te zijn met deze beslissing, 
aangezien velen vonden dat dit personeel niet 
de rol van wetshandhaver speelde of zou moeten 
spelen. Vervolgens geeft de politie niet graag 
een vergunning af tot het dragen van een 
wapen door mensen, die in de beveiligings 
industrie werken. Dit is slechts anders, indien 
het grote geldsommen of iemands persoonlijke 
veiligheid betreft. De lage graad van bewapening 
is dan waarschijnlijk ook het grootste punt 
van onderscheid tussen de Canadese beveili-
gingsbranche en die in de V.S. 

Relatie tot de politie 
De relatie tussen politie en particuliere 
beveiliging is over het algemeen ambivalent. 
Aan de ene kant erkent de politie haar af- 



hankelijkheid van de particuliere beveiliging 
als het gaat om de bescherming van particulier 
eigendom en soms van publiek eigendom, vooi 
zover mankracht ontbreekt of de politie om 
budgettaire redenen niet aan de vraag naar 
bewaking kan voldoen. Ze ziet ook in dat deze 
afhankelijkheid alleen maar groter wordt. Ze 
is tot op zekere hoogte zelfs bereid toe te 
geven dat in bepaalde situaties, bijv. de bewaki 
van een winkelplein of tentoonstellingsterrein 
de keuze tussen politie of particuliere bewakir 
even afhankelijk is van economische over-
wegingen als van de traditionele denkbeelden 
over wie in welk geval wat zou moeten 
bewaken. Daar komt nog bij dat het onder-
scheid tussen particulier- en overheidsbezit 
en daarmee het onderscheid tussen de rol van 
particuliere bewaking en politie steeds vager 
wordt. 
Aan de andere kant is de politie niet bijzonde, 
tevreden met de huidige situatie. Het wordt 

48 	immers steeds duidelijker dat de omstandighec 
bij de particuliere beveiligingsorganisaties 
(lage lonen, lage kwalificaties om in dienst 
te kunnen komen, geen of onvoldoende 
opleiding, veel part-timers en een bijzonder 
groot personeelsverloop) in hoge mate niet 
voldoen aan hetgeen wenselijk is voor 
organisaties, die samen met de politie de 
zware verantwoordelijkheid hebben om aan 
de behoefte aan preventie tegemoet te komen 
Verder draagt de geweldige concurrentie niet 
bij tot de effectiviteit van overheidsregelingen 
en initiatieven uit deze bedrijfstak zelf, die 
ten doel hebben de kwaliteit van het personee l  
en de dienstverlening te verhogen. Tenslotte 
heeft de post-Watergate paranoia omtrent o.a 
privacy en grondrechten en de obsessie die 
de toename van de criminaliteit teweegbrengt, 
gezorgd voor een overvloed aan gemengde 
gevoelens bij politie, overheid,-massa-media 
en publiek. 

Rol van de overheid 
Het antwoord van de overheid wordt geken-
merkt door voorzichtigheid. Zij heeft immers 
een dubbelrol t.o.v. de beveiligingsindustrie. 
Aan de ene kant is zij een van de grootste 
afnemers en zal uit dien hoofde niet al te snel 
maatregelen nemen, die de ontwikkelingen 



in.deze tak van industrie remmen. Aan de 
andere kant moet ze zich natuurlijk bezig-
houden met regelingen omtrent het afgeven 
van vergunningen en met de vaststelling van 
minimumeisen, teneinde het openbaar belang 
te dienen. Op dit moment is de federale 
overheid steeds meer de nadruk gaan leggen 
op elementaire opleidingscursussen, in de 
hoop daarmee de kwaliteit van het personeel 
op te voeren. Tegelijkertijd brengt ze onderzoek 
op gang, intern of via de universiteiten, om 
het geweldige gebrek aan kennis op dit 
terrein aan te vullen. Het uiteindelijke doel 
hiervan is natuurlijk provinciale overheden te 
brengen tot wetgeving, die de minimumeisen 
voor deze branche verhogen. Vele provinciale 
overheidsbesturen geven gehoor aan deze 
uitdaging en in vele provincies wordt op dit 
moment de bestaande wetgeving herzien. 
Ook de fabricage van en handel in alarm-
installaties is niet aan de aandacht ontsnapt, 
hoewel er in Canada, naar de mening van de 
auteur dezes, meer scepsis bestaat omtrent de 
effectiviteit van vergunningenstelsels op dit 
terrein dan in de V.S. het geval is. Het 
provinciale bestuur van Ontario heeft al enige 
wetsvoorstellen in deze richting aangekondigd. 
De controle en de afgifte van vergunningen 
zal op dezelfde wijze geregeld worden als voor 
particuliere bewakingsorganisaties. Zo zullen 
van degenen die uit hoofde van hun beroep 
weten op welke wijze alarminstallaties uit-
geschakeld of omzeild kunnen worden, met 
name van degenen die weten op welke wijze 
ze geihstalleerd zijn, vingerafdrukken worden 
genomen en zullen zij op betrouwbaarheid 
onderzocht worden. De details van dit wets-
voorstel zijn echter nog niet bekend, maar wel 
is duidelijk dat het geen vergaande maatregelen 
zal bevatten. De oorzaak van deze terughoudend-
heid is het feit dat men meent meer informatie 
over de beveiligingsbranche nodig te hebben 
alvorens een schatting te kunnen geven van 
de mogelijke effectiviteit van ingrijpende 
wetgeving. Recent vooronderzoek naar de 
werking van het bestaande vergunningen-
systeem, uitgevoerd door de auteur en mevr. 
Cornish, doet vermoeden dat veel meer geld 
en mankracht aangewend zou moeten worden 
wil het enige invloed van betekenis hebben. 
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Het alternatief is een wetgeving, waarin het 
verlenen van vergunningen geregeld wordt, 
maar die, hoewel ze bol zou staan van grote 
aspiraties en prijzenswaardige ideeën, slechts 
zou leiden tot een placebo effect. 
Het is duidelijk dat de overheid, alvorens geld 
en mankracht aan te wenden, meer onderzoel 
resultaten wil zien. Daarom is in een aantal 
provincies onderzoek op dit gebied in gang 
gebracht. De tendens schijnt te zijn om_te 
wachten met een groot wetgevingsprogramm2 
totdat tenminste een aantal van de vele 
leemten in onze kennis aangaande particuliere 
beveiliging zijn opgevuld. Op dit moment is 
echter nog niet te zeggen wat dergelijk 
onderzoek ons zal kunnen vertellen en welke 
nieuwe richtingen als resultaat hiervan aange-
geven kunnen worden. 



k Amerikaanse situatie 
a cijfers* 

De achtergrond van het onderzoek. 
Tijdens een vergadering van de werkgroep 	' 
'particuliere beveiliging' in april 1975 spraken 
enkele leden er hun zorg over uit dat op een 
aantal terreinen waarop richtlijnen en doelen 
ontwikkeld moesten worden, statistische 
gegevens ontbraken over een aantal onder-
werpen die voor de particuliere beveiliging 
van belang zijn. 
Hiertoe werd overleg gepleegd met de American 
Society for Industrial Security (ASIS), het-
geen resulteerde in het besluit om een 
vragenlijst te zenden aan alle leden van de 
ASIS in de Verenigde Staten. ASIS is een 
beroepsorganisatie die zowel directeuren van 
particuliere beveiligingsorganisaties als hoofden 
van bedrijfsbeveiligingsdiensten onder haar 
leden telt. Deze vragenlijst werd half augustus 
1975 aan de ASIS-leden verzonden. Van de 
5.412 verzonden vragenlijsten werden er 1.788 
in een analyseerbare vorm terugontvangen. 
Dit betekent een respons van 33%. 

De vragenlijst. 
• Het belangrijkste doel van de vragenlijst was 
om de leden van de ASIS in de gelegenheid 
te stellen om antwoord te geven op de vraag 
wat voor soort organisatie zij vertegenwoordig-
den in termen van: 1) soort beveiligings-
opdracht 2) aantal personeelsleden 3) salaris-
niveau en 4) het niveau van de vakopleiding. 
Tevens werd gevraagd naar hun mening over 
de verhouding met de politie en naar de 
wensen met betrekking tot het uniform. 
Verder werd gevraagd naar hun behoefte aan 

* Dit is een verkorte weergave van de resultaten van een 
onderzoek dat in de V.S. werd gehouden door de 
werkgroep "particuliere beveiliging" van de National 
Advisory Committee on Criminal Justice Standards 
and Goals. Het verslag van het onderzoek waarop 
deze weergave is gebaseerd, verscheen onder de 
titel `ASIS Survey Results' in : Security Management, 
januari 1976, blz. 57-61. 



informatie uit het strafregister. Tenslotte 
werd de mening gevraagd over de noodzaak 
om tot richtlijnen te komen voor de 
beveiligingsindustrie. 
Zowel het ontwerp als de verwerking van 
de vragenlijst waren er speciaal op gericht om 
de anonimiteit van de deelnemers te waarborgei 

Een samenvatting van de resultaten. 
Uit elk van de tot de V.S. behorende staten 
werden ingevulde vragenlijsten ontvangen. 
Op 14% hiervan werd aangegeven dat de 
respondent in meer dan één staat werkzaam 
was. De respondenten waren afkomstig uit het 
hele werkterrein-van de particuliere 
beveiligingsdiensten, zoals dat wordt aange-
geven door de leden-classificatie van de ASIS, 
met uitzondering van bedrijven die verant- 
woordelijk zijn voor de beveiliging van 
bibliotheken. Tien procent (175) van de 
respondenten betrof beveiligingsbedrijven 
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	die beveiligingspersoneel op contract-basis 
ter beschikking stelden. ,  
'De belangrijkste beperkende factor in dit 
onderzoek was het aantal niet beantwoorde 
vragen. Dit lijkt twee oorzaken te hebben: 
1) een aantal vragen was niet op alle res-
pondenten van toepassing; 
2) hoewel uit de vragenlijst bleek dat anonimi-
teit gewaarborgd zou zijn, lijken sommige 
ASIS-leden er weinig voor gevoeld te hebben 
antwoord te geven op vragen met betrekking 
tot salarissen, aansprakelijkheidsverzekering 
en het gebruik van het strafregister. 
Gegevens met betrekking tot het aantal per-
soneelsleden dat met beveiligingstaken belast 
was, gaven een speciaal probleem bij de 
analyse. Aangezien namelijk het totale 
ledenbestand van de ASIS werd gebruikt, is 
het te verwachten dat een aantal antwoorden 
betrekking had op verschillende onderdelen 
van één concern. Een analyse van het aantal 
personeelsleden per bedrijf zou dan ook 
weinig exact zijn. . 
Het gedeelte van de vragenlijst over de relatie 
tussen de particuliere beveiligingsorganisaties 
en de politie is hoogst onthullend. Hoewel 
studieboeken en artikelen een sterke indicatie 
geven dat hier een groot probleem ligt, komt 
dit niet naar voren uit de resultaten van dit 



onderzoek. Het merendeel van de respondenten 
verklaarde een goede relatie met de politie 
te hebben. Ten gevolge van beperkingen in tijd 
en geld was het niet mogelijk om ook de 
houding van de politie te peilen. Het is echter 
aan te bevelen dat in de toekomst een ver-
gelijkbaar onderzoek wordt gedaan onder 
deze instanties naar de onderwerpen samen-
werking en informatie-uitwisseling. 
Een van de meest significante resultaten van 
het onderzoek is de behoefte aan de ontwikke-
ling van een 'pakket richtlijnen en eisen' voor 
de particuliere beveiliging. Met uitzondering 
van slechts één gebied (het geven van 
voorschriften door verzekeringsmaatschappijen) 
voelden de leden sterk voor richtlijnen. 

De belangrijkste resultaten. 
In deze paragraaf zullen de belangrijkste 
resultaten gepresenteerd worden; inde 
volgende paragraaf zullen de antwoorden per 
vraag meer gedetailleerd aan bod komen. 
De belangrijkste resultaten zijn: 
— uit alle 50 staten werd respons ontvangen. 
— de vier belangrijkste werkterreinen waren: 
1. beveiliging van produktiebedrijven 
2. meerdere bedrijfstakken 
3. contract-security bedrijven 
4. winkel- en warenhuisbeveiliging; 
— van 79 procent van de bedrijven zijn de 
werknemers niet bij een vakbond aangesloten 
— van 26 procent van de respondenten is 
de beveiligingsdienst ingehuurd (contract-
security), 50 procent heeft een eigen 
beveiligingsdienst (in house-security) en 24 
procent maakt gebruik van beide vormen 
— 79 procent van de beveiligingsbeambten 
is geüniformeerd; hiervan draagt 45 procent 
een vuurwapen 
— 71 procent van de diensten heeft veelvuldig 
contact met de politie 
— 87 procent is zeer tevreden over de relatie 
met de politie 
— 66 procent meent dat de politie positief 
staat tegenover de particuliere beveiligings-
industrie 
— 74 procent is van mening dat de particuliere 
beveiligingsdiensten niet dezelfde wettelijke 
bevoegdheden zouden moeten hebben als de 
politie 
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— 68 procent van de respondenten leidt 
zijn personeel zelf op 
— 75 procent maakt ten minste maandelijks 
gebruik van informatie uit het strafregister 
— 84 procent zegt behoefte te hebben aan 
gegevens over veroordelingen 
— 74 procent heeft behoefte aan gegevens 
over aanhoudingen 
— 87 procent meent dat de particuliere 
beveiligingsindustrie behoefte heeft aan een 
pakket richtlijnen. 
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De antwoorden per vraag. 
In tabel 1 (de antwoorden op vraag 1) en 
hieronder zijn de antwoordpercentages vermeld 
op de belangrijkste vragen uit het onderzoek. 
Het aantal respondenten bedroeg 1788. 

(vraag 2) 	Is uw personeel aangesloten 
bij een vakbond? 

Ja 	 18% 
Nee 	 79% 
Geen antwoord 	 3% 

(vraag 3) Ligt het werkterrein van uw 
bedrijf voornamelijk bij: 

Overheid 	 10% 
Bedrijfsleven 	 55% 
Beide 	 34% 
Geen antwoord 	 1% 

(vraag 4) 	Is de beveiligingsdienst van uw 
bedrijf: 

Ingehuurd (contract security) 	26% 
In dienst bij uw bedrijf 
(in-house-security) 	 50% 
Beide 	 24% 

(vraag 5a) Welk deel van uw beveiligings-
personeel is geüniformeerd? 	70% 

(vraag 51)) Welk deel van het geüni- 
formeerde personeel draagt een 
vuurwapen? 	 45% 

(vraag 5e) Welk deel van uw beveiligings-
personeel is niet geliniforrneerd? 30% 

(vraag 5d) Welk deel van het niet-geüni- 
formeerde personeel draagt 
een vuurwapen? 	 30% 

(vraag 6) 	Hoe frequent heeft het 
beveiligingspersoneel van uw 
bedrijf contact met de politie? 

Dagelijks 	 47% 
Wekelijks 	 24% 
Eens in de veertien dagen 	10% 
Eens per maand 	 11% 
Weet niet 	 7% 
Geen antwoord 	 1% 

(vraag 7) 	Zoudt u de verhouding 
tussen uw bedrijf en de 
politie omschrijven als: 

Uitstekend 	 57% 
Goed 	 30% 
Voldoende 	 10% 
Slecht 	 2% 
Onbekend 	 1% 
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(vraag 8) Was de houding van de 
politie tegenover assistentie-
verlening bij de uitoefening 
van uw taak: 

Positief 	 66% 
Neutraal 	 24% 
Negatief 	 3% 
Onbekend 	 5% 
Geen antwoord 	 2% 

(vraag 9) 	Welke van de volgende zaken 
zouden kunnen bijdragen tot 
een betere verstandhouding 
tussen de politie en de 
particuliere beveiligings-
diensten? 

Periodiek overleg op leiding- 
gevend niveau 	 14% 
Informele bijeenkomsten 
van politie- en beveiligings- 
personeel 	 25% 
Geregelde trainingsbijeen- 
komsten om elkaars rol te 
leren kennen 	 7% 
Een formele, schriftelijk vast- 
gelegde gedragslijn t.a.v. het 
optreden van beveiligings- 
personeel 	 7% 
Anders 	 5% 
Meer dan Un antwoord 	38% 
Geen antwoord 	 4% 

(vraag 10) 	Zou particulier beveiligings- 
personeel in het algemeen 
dezelfde wettelijke bevoegd-
heden moeten hebben als de 
politie? 

Nee 	 74% 
, Ja 	 16% 

Geen mening 	 9% 
Geen antwoord 	 1% 

(vraag 11) 	Hoe frequent wordt, onder 
normale omstandigheden, uw 
beveiligingspersoneel door het 
publiek aangezien voor 'gewone' 
politie? 

Geen antwoord 4% 

1.1 	1. 2 	1 3 	I 	4 	1 	5 	1 
vaak 3% 4% 9% 33% 47% noc 

(vraag 12) Aan welke van de volgende 
mogelijkheden geeft u de 
voorkeur wanneer 
het er om gaat particuliere 
beveiligingsbeambten te 
onderscheiden van gewone 
politiemensen? 



Snit van het uniform 	 19% 
Kleur van het uniform 	23% 
Uitmonstering 	 5% 
Afwijkende kleur van de pet 	1% 
Anders 	 10% 
Meer dan één antwoord 	37% 
Geen antwoord 	 5% 

(vraag 13) 	Zijn de legitimatiebewijzen 
(pasjes) die uw beveiligings-
personeel draagt gelijkend op 
die welke door de politie 
gebruikt worden? 

Ja 	 17% 
Nee 	 56% 
Worden niet uitgegeven 	22% 
Weet niet 	 3% 
Geen antwoord 	 2% 

(vraag 14) 	Beschikt uw bedrijf over 
een persoonlijke aansprake-
lijkheidsverzekering die de 
individuele beveiligingsbeambte 
beschermt: 

ingeval van onterechte aan-
' houding door de beveiligings-

beambte 
Ja 	 37% 
Nee 	 19% 
Geen antwoord 	 44% 

ingeval van aansprakelijkheid 
t.g.v. nalatigheid? 
Ja 	 45% 
Nee 	 12% 
Geen antwoord 	 43% 

Beide? 
Ja 	 31% 
Nee 	 6% 
Geen antwoord 	 63% 

(vraag 15) 	Welke juridische ondersteuning 
staat uw beveiligingspersoneel 
ter beschikking? 

Geen 	 8% 
Een geregelde juridische 
(bij)scholing 	 3% 
Juridische adviezen vanuit 
het bedrijf 	 61% 
Opleiding voorafgaand aan 
de indiensttreding 	 4% 
Anders 	 3% 
Meer dan één antwoord 	17% 
Geen antwoord 	 4% 

(vraag 16) 	Beschikt uw bedrijf over 
schriftelijk vastgelegde functie-
beschrijvingen? 

Ja, voor alle beveiligingsfuncties 66% 
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Ja, voor de meeste beveiligings-
functies 
Ja, voor enkele beveiligings-
functies 
Nee, voor geen enkele 
beveiligingsfunctie 
Geen antwoord 

(vraag 17) 	Hanteert u afwijkende functie- 
eisen (anders dan leeftijd) voor 
degenen tot wier taak behoort: 
Het dragen van een vuurwapen 
Ja 	 35i 
Nee 	 37% 
Geen antwoord 	 28% 
Het onderhouden van direct 
contact met het publiek of 
de werknemers. 
Ja 	 37% 
Nee 	 51% 
Geen antwoord 	 12% 
Weinig contact met het 
publiek of de werknemers. 
(observatie via monitoren, 
rondes buiten werktijd etc.) 
Ja 	 257( 
Nee 	 55% 
Geen antwoord 	 20% 

(vraag 18) Kunt u aangeven welk deel van 
uw huidige beveiligingspersoneel 
vo:545r de indiensttreding bij uw 
organisatie al ervaring had opge-
daan bij politie of militaire 
bewakings- en/of inlichtingen-
diensten? 
Geen antwoord 	 4% 
Geen mensen met deze ervaring 	5% 

1 — 25 procent 	 36% 
26 — 50 procent 	 20% 
51 —75 procent 	 15% 
76 99 procent 	 12% 
100 procent 	 8% 

(vraag 19) 	Heeft uw bedrijf een vast, 
door het bedrijf zelf verzorgd, 
opleidingsprogramma voor 
nieuw beveiligingspersoneel? 
Ja 	 68% 
Nee 	 28% 
Geen antwoord 	 4% 
(Het aantal uren dat hieraan 
besteed werd liep van vier uur 
tot twee weken.) 

(vraag 20) 	Stelt uw bedrijf een vaste 
jaarlijkse bijscholing verplicht 
voor al het beveiligingspersoneel? 

185 

6` 

9`, 
15 



vraag 21) 

Ja 	 48% 
Nee 	 46% 
Geen antwoord 	 6% 

a: wordt deze door het bedrijf 
verzorgd? 
Ja 	 43% 
Nee 	 2% 
Geen antwoord 	 55% 
(Het aantal uren liep van 
twee tot tachtig.) 

b: wordt de bijscholing extern 
verzorgd? 
Ja 	 21% 
Nee 	 10% 
Geen antwoord 	 69% 
(Het aantal uren liep van 
twee tot tachtig.) 

Hoe frequent maakt uw bedrijf 
gebruik van informatie uit het 
strafregister? 
Nooit 	 16% 
Dagelijks 	 27% 
Wekelijks 	 30% 
Maandelijks 	 18% 
Jaarlijks 	 4% 
Geen antwoord 	 5% 

(vraag 22) 	Kunt u aangeven in welke mate 
u toegang hebt tot het straf- 
register voor particuliere 
beveiligingsdoeleinden? 

I 	1 	121 	3 	1 4 1 5 	1 
niet 19% 18% 26% 14% 16% zeer 
toegankelijk 	 toegankelijk 

(vraag 23) 	Kunt u aangeven welk soort infor- 
matie u nodig hebt uit het straf-
register? 

(vraag 24) 

Ja 	Nee Geen 
antw. 

Omtrent: 
a: aanhou- 

dingen 	75% 11% 15% 
b. veroor- 

delingen 	84% 4% 12% 
c. verden- 

kingen 	49% 20% 31% 
d. rijbewijs- 

controle 	57% 18% 25% 
e. voertuig- 

controle 	65% 13% 22% 
f. anders 	10% 0% 90% 

Bent u van mening dat de 
particuliere beveiligings-
industrie een 'pakket richt-
lijnen' behoeft? 
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Uitleen van tijdschriften 
Van de artikelen, die in deze rubriek zijn 
gepubliceerd, kan een kopie worden aan-
gevraagd bij het Wetenschappelijk Onderzoek-
en Documentatie Centrum van het Ministerie 
van Justitie, postbus 20301,2500 EH 
's-Gravenhage, tel. 070-706553/55. 

Algemeen 
1 
Maanen, G. E. van. Aansprakelijkheid van ouders 
voor kinderen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek. 
Nederlands juristenblad, 56e jrg., nr. 14, april 1981, 
blz. 364-375. 

De auteur stelt in dit stuk de vraag aan de orde of in 
artikel 6.3.2.1 NBW een fout zit. De schade die jonge 
kinderen door onrechtmatige daden aanrichten kan 
in het huidige:recht volgens de auteur lang niet altijd 
verhaald worden. In het NBW zullen de ouders echter 
risico-aansprakelijk zijn voor de gedragingen van hun 
minderjarige kinderen, in tegenstelling tot de huidige 
schuldaansprakelijkheid. De algemene overweging voor 
deze wijziging is volgens de auteur, dat aan de,ene 
kant de ouders het gedrag van hun kinderen kunnen 
beinvloeden, maar dat aan de andere kant derden 
niet het slachtoffer mogen worden van de vrijheid 
die daarbij aan kinderen wordt gelaten. Voor 
kinderen van 14 tot 16 jaar wordt in de nieuwe rege-
ling wel voor de aansprakelijkheid van de ouders een 
vermoeden van schuld aangenomen. De auteur gaat 
vervolgens uitvoerig in op de verschillende terminolo-
gie die is gebezigd bij de leeftijdsgroep van 14 jaar en 
de groep van 14 tot 16 jaar. In het eerste geval wordt 
gesproken over 'gedraging', in het tweede geval over 
'fout' van het kind. Bij de eerste omschrijving vreest 
de auteur onduidelijkheid over de aard van de gedra- 



f ging. Hij stelt voor hier expliciet te spreken van 
onrechtmatige gedraging omdat anders volgens hem 
voor elke schade aangericht door het kind de ouden 
aansprakelijk zouden zijn. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

2 
Abels, I. M. en J. F. Nijboer. De bewijs - en kwalific. 
tiebeslissing in strafzaken. 
Rechtsgeleerd magazijn Themis, nr. 2, 1981, blz. 
144-158 (N). 

In dit artikel gaan de auteurs nader in op de wense-
lijkheid zo strikt mogelijk vast te houden aan het 
onderscheid dat door de wetgever in art. 350 Sv is 
gemaakt tussen de vragen 'of bewezen is dat het feit 
door de verdachte is begaan en zo ja, welk strafbaar 
feit het bewezen verklaarde volgens de wet oplevert. 
Na een uitvoerige bespreking van de eisen waaraan d 
telastelegging moet voldoen komen de auteurs tot et 
verdieping van het onderscheid tussen de bewijs- en 
kwalificatiebeslissing. Zij beschrijven een aantal geva 
len waarbij als gevolg van een zeer abstracte telaste-
legging de bewijsbeslissing en kwalificatiebeslissing 

62 samenvallen. Zij tonen vervolgens aan dat deze situai 
zeer ongewenst is, o.a. in verband met de onzekerhe: 
die hiermede voor de verdediging wordt gecreëerd. E 
strikt onderscheid tussen de bewijsvraag en de kwali-
ficatievraag biedt volgens de auteurs ook aanknopink 
punten bij het probleem van de partiële vrijspraak. 
Aan de hand van eerder in dit tijdschrift geformulee. 
criteria door D. H. de Jong verdedigen de auteurs ee. 
stelsel waarbij in plaats van vrijspraken meer ontslago 
van rechtsvervolging zullen worden uitgesproken. Dil 
is naar hun oordeel zuiverder. 

3 
Arzt, G. Probleme der Kriminalisierung und Entkri-
minalisierung sozialschadliehen Verhaltens. 
Kriminalistik, nr. 3, maart 1981, blz. 117-122 (BR 

In dit artikel beschouwt de auteur de problematiek 
van de criminalisering en decriminalisering van maat 
schappelijke gedragingen. De vele belangen die hierb 
een rol spelen, alsmede de tamelijk technische beper 
kingen van het apparaat maken dat de vaststelling va 
de grenzen een zeer ingewikkelde zaak is. Hij gaat bi_ 
dit definitieprobleem nader in op de bewijslast van 
de schadelijkheid yan het sociaal gedrag. Ook de 
onderverdeling van de delicten in ernstige en minder 
ernstige zaken staat ter discussie. Bij al deze grens-
problemen speelt in de praktijk de capaciteit van hel 
apparaat een steeds grotere rol. De auteur werpt zelf 
de vraag op of niet eerder de capaciteit van het appa-
raat bepaalt wat wordt vervolgd dan de verbodsbepa-
lingen. Als dit het geval is, dan wordt volgens de autl 
de premisse ondergraven die ten grondslag ligt aan ht 
systeem van strafbaarstellingen. Dit systeem gaat 



immers uit van een algemene vervolgbaarheid van 
strafbare gedragingen. 
Met literatuuropgave. 

4 
Duckworth A. M. E. Restitution, an analysis of the 
victim-offender relationship: towards a working model 
in Australia. 
Australian and New Zealand journal of criminology, 
13e jrg. nr. 4, december 1980, blz. 227-240. 

Met een korte historische inleiding over de ontwikke-
ling van de schadevergoeding door de delinquent aan 
het slachtoffer introduceert de auteur in dit artikel 
een aantal vragen die hij daarna bespreekt. In de 
eerste plaats vraagt hij zich af wat allemaal tot de te 
vergoeden schade moet worden gerekend. Naar zijn 
oordeel is de meest wenselijke vorm van schadevergoe-
ding door de dader aan het slachtoffer de verstrekking 
van geld of diensten. Op zichzelf draagt deze bij tot 
de oplossing van het conflict. Na een periode van 
geringe belangstelling voor de schadevergoeding is er 
naar de mening van de auteur opnieuw meer aandacht 
voor deze vorm van conflictoplossing. Met de bespre-
king van een aantal voorbeelden van verschillende 
vormen van schadevergoeding in enkele Europese 
landen laat de auteur zien dat het voor verschillende 
vormen succesvol blijkt te zijn. Hoewel hij van mening 
is dat de Britse Community Service Order een redelijk 
alternatief is voor de gevangenisstraf, acht hij deze 
dienstverlening als schadevergoeding minder geslaagd. 
Van een nieuwe relatie tussen dader en slachtoffer 
op basis van vrijwilligheid is hier geen sprake. In het 
tweede deel van zijn artikel beschrijft de auteur een 
model voor Australië van een schadevergoedingsrege-
ling waarbij wel van zo'n relatie sprake kan zijn. In 
zijn slotwoord spreekt hij de hoop uit dat deze opzet 
niet uitsluitend wordt gebruikt bij de kleinere delicten. 
Met literatuuropgave. 

5 
Greenberg, D. F. Penal sanctions in Poland: a test 
of alternative models. 
Social problems, 28e jrg., nr. 2, blz. 194-204 (USA). 

Twee theorieën zijn aangevoerd om de weinig constant 
blijvende cijfers van de gevangenispopulaties in de 
westerse kapitalistische landen uit te leggen. De ene 
is gebaseerd op Durkheim's model van een collectief 
geweten dat afwijkend gedrag corrigeert en het 
evenwicht herstelt; een toename van crimineel gedrag 
is een gevolg van het (tijdelijk) verzwakken van het 
collectief geweten van de samenleving. Het repressieve 
antwoord van de maatschappij versterkt de normatie-
ve solidariteit en verlaagt tegelijkertijd het misdaad-
cijfer. De andere verklaring voor het toenemen van 
het aantal gevangenen is van Robinson, Greenberg en 
Jankovic, die een positieve relatie zien tussen het 
aantal gevangenen en werkloosheid in Canada en de 
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USA. De auteur test deze verklaringen met gegevens 
over misdaad en gevangenisstraf in Polen in de 20e 
eeuw. Geen van beide hypotheses wordt bevestigd ei 
het lijkt erop dat we de verklaring moeten zoeken ir 
het politieke systeem, dat immers ieder jaar een aam 
gelegenheden kent waarbij amnestie wordt verleend 
Met literatuuropgave. 

6 
Klop, E. W. De inverzekeringstelling in theorie en 
praktijk. 
Algemeen politieblad, 130e jrg. nr . 7, april 1981, 
blz. 151-156 (N). 

De toepassing van het primair ten behoeve van het 
opsporingsonderzoek geinstitutionaliseerde dwang-
middel inverzekeringstelling werd door de wetgever 
verbonden aan een aantal voorwaarden, teneinde op 
deze wijze te komen tot een aanvaardbare comprom 
oplossing bij de afweging tussen individueel en alge-
meen belang. In dit artikel beschouwt de auteur een 
aantal van deze voorwaarden nader en komt daarbij 
tot de conclusie dat deze waarborgen in de praktijk 
de verdachte in onvoldoende mate beschermen tegel 
de toepassing van het dwangmiddel inverzekering-
stelling op een wijze welke de door de wet gestelde 
grenzen te buiten gaat. De waarborgen die de autetu 
analyseert zijn het beslissingsniveau m.b.t. de inver-
zekeringstelling, het belang van het onderzoek en he 
motiveringsvereiste. Zo laat hij zien dat er een ware 
wildgroei in het aantal hulpofficieren van justitie 
is ontstaan die allen bevoegd zijn om iemand in 
verzekering te stellen. We zien dan ook dat de beslis 
sing tot aanhouding, voorgeleiding en inverzekering 
stelling veelal door dezelfde functionaris genomen 
wordt. Tot slot gaat de schrijver in op het zgn. bevel 
tot inverzekeringstelling zoals dit op zeer veel politie 
bureaus gebruikt wordt. Hij stelt dat dit veelal voor-
gedrukte bevel zoals het nu geformuleerd is, onwetti 
is en verandering behoeft. 
Met literatuuropgave. 

7 
Morgan, R. and R. Bowles. Fines: the case for review 
Criminal law review, april 1981, blz. 203-214 (GB) 
(GB). 

De geldboete is één van de meest toegepaste straf-
rechtelijke sancties. Dit komt volgens de auteur 
o.a. doordat zij als straf een zeer flexibel karakter 
heeft. Daarnaast is de populariteit van de sanctie 
toegenomen, doordat het behandelingsaspect van hel 
straffen wat op de achtergrond is geraakt. Verder 
speelt volgens de auteurs nog een rol dat het geld 
oplevert voor de schatkist. Er zijn echter ook kosten 
verbonden aan de inning van geldboetes. De auteurs 
wijzen in dit verband o.a. op het toenemend aantal 
geldboetes dat niet wordt betaald en waarbij dan na 
herhaalde waarschuwing een vervangende hechtenis 



moet worden opgelegd. Hierdoor worden de huizen 
van bewaring dan toch weer steeds meer bevolkt met 
gedetineerden, die men de negatieve aspecten van een 
gevangenhouding had willen besparen. Naar het oor-
deel van de auteurs staan bij het beleid inzake de geld-
boetes twee vragen centraal. Wat moet de maatstaf 
bij de grootte van de geldboete zijn en hoe moet een 
optimale incassering van de geldboetes worden 
bereikt? De auteurs komen tot de conclusie dat voor 
de beantwoording van deze vragen meer informatie 
over de toepassing van de geldboete in de praktijk 
nodig is. 
Met literatuuropgave. 

8 
Papandreou, N., S. E. Mc Donald and A. A. Landauer. 
An experimental investigation of some factors influen-
cing the pre-sentence report. 
Australian and New Zealand journal of criminology, 
13e jrg., nr. 4, december 1980, blz. 263-271. 

Eén van de belangrijkste taken van de `probation-of-
ficer' vormt zijn rapportage voor de terechtzitting over 
de verdachte. In deze rapportage adviseert hij de 
magistraat ook voor wat betreft de meest passende 
sanctie. De auteurs constateren dat aan het effect 
van dit belangrijke advies eigenlijk door onderzoekers 
maar weinig aandacht is besteed. In hun artikel be-
spreken zij kort de resultaten van enkele onderzoeken 
die naar het effect van deze rapportage zijn gedaan. 
Daarna doen zij verslag van hun eigen onderzoek. Met 
behulp van twee vragenlijsten waarmede hypotheti-
sche gevallen van rapportage van de respondenten 
worden voorgelegd, hebben zij het effect op de beslis-
sing onderzocht. Met behulp van verschillende 
statistische analyses komen zij tot de conclusie dat 
met name de raciale achtergrond van de verdachte, 
het eventuele alcoholgebruik, zijn vorige veroorde-
lingen en zijn familieachtergrond in de rapportage 
genoemd, van belang zijn voor de beslissing. In 
tegenstelling tot andere onderzoeksresultaten vinden 
zij dat een belangrijke factor bij de beslissing in alle 
gevallen de blanke of andere afkomst van de verdachte 
vormt. 
Met literatuuropgave. 

9 
Poerting, P. Bekampfung der Wirtschaftskriminalitdt 
in den USA. 
Krirninalistik, nr. 3, maart 1981, blz. 111-116 (BRD) 

Jaarlijks neemt de schade als gevolg van crimineel 
gedrag waarbij de samenleving als geheel direct het 
slachtoffer is, toe. In de Verenigde Staten is met het 
oog hierop een project gestart dat tot doel heeft deze 
zgn. Wirtschaftskriminalitat' zoveel mogelijk te 
voorkomen en te bestrijden. Bij dit laatste spelen 
zowel de opsporing als de mogelijkheden van vervol-
ging en bestraffing een rol. In dit artikel geeft de 
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auteur een verslag van dit project. De kern van dit 
project is gelegen in de organisatie van zgn. 'econom 
crime units' in verschillende plaatsen. Deze units zor 
gen gezamenlijk voor een grotere bekendheid van de 
verschillende aspecten van de Virtschaftskriminali-
tW. Daarbij beogen zij door de uitwisseling van gege. 
yens zowel de opsporing te verbeteren als de moge-
lijkheden van vervolging uit te breiden. In deze acti-
viteiten neemt ook het Openbaar Ministerie deel. De 
auteur besluit zijn artikel met de conclusie dat in de 
Bondsrepubliek ook grote behoefte aan meer 
coördinatie bestaat en dat veel uit het Amerikaanse 
voorbeeld kan worden overgenomen. 
Met literatuuropgave. 

10 
Rolinski, K. Ersatzfreiheitsstrafe oder gemeinniitzige 
Arbeit? 
Monatsschrift fdr Kriminologie und Strafrechtsreforrr 
64e jrg., nr. 1/2, februari/maart 1981, blz. 52-62 
(BRD). 

In 1978 werden 15 personen, die veroordeeld waren 
tot een boete, maar aan gevangenisstraf de voorkeur 
gaven boven het betalen van een boete, gevraagd of 
ze bereid waren zich nuttig te maken voor de samen-
leving. Het onderzoek spitste zich toe op vier items, 
die door middel van vragenlijsten werden voorgelegd: 
1) de arbeidsgeschiktheid, 2) de motivatie, 3) de ver-
houding t.a.v. familieleden en 4) opvallende persoon-
lijkheidsvariabelen. Uit het onderzoek bleek dat deze 
mensen weinig continuReit in hun werk kenden en 
slecht geïntegreerd waren; zij waren vaak werkloos, 
zij hadden weinig contacten met familieleden en 
hadden nauwelijks enige toekomstplannen en hoewel 
zij enige afwijkende score te zien gaven op psycholo-
gische tests, bleken zij eigenlijk volkomen geschikt on 
te werken. Men blijkt sinds het einde van de vorige 
eeuw gesproken te hebben over de mogelijkheid om 
vrijheidsstraf te vervangen, maar nooit is er werkelijk 
onderzoek gedaan. Vaak speelde, onbewust, de 
overweging een rol dat deze mensen arbeidsongeschiki 
waren. Of men dacht dat er bij Justitie te veel orga-
nisatorische wijzigingen doorgevoerd moesten worder 
voor het in de praktijk mogelijk zou blijken deze 
mensen te werk te stellen. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

11 
Booth, A. The built environment as a crime deterrent 
a reexamenation of defensible space. 
Criminology, an interdisciplinary joumal, 18e jrg., 
nr. 4, februari 1981, blz. 557-570 (USA). 

De term `defensible space' verwijst naar een omgeving 
waarbij met behulp van materiële bouwsels en land- 



schapsarchitectuur een verantwoordelijkheidsgevoel 
voor die omgeving wordt opgeroepen bij de betreders 
van dit gebied. In dit artikel bespreekt de auteur de 
resultaten van zijn onderzoek naar de waarden van 
deze `defensible space'. Newman, die het begrip 
heeft ingevoerd, heeft vier factoren aangedragen die 
tot zo'n omgeving kunnen bijdragen. In de eerste 
plaats kunnen grotere publieke ruimten worden onder-
verdeeld in kleinere. Verder is de zichtbaarheid van de 
ruimten van belang. Daarnaast moeten de ruimten 
die niet opzet bedoeld zijn voor publieke activiteiten 
nauwkeurig worden aangegeven. Deze ruimten moeten 
zo worden ingedeeld, dat ze op vreemden de indruk 
maken dat ze als bezoeker worden gepercipieerd. 
Volgens de auteur heeft het begrip `defensible space' 
invloed gehad op de woningbouw en stedenbouw. 
Naar zijn mening is uit het effectiviteitsonderzoek 
dat is gedaan, niet zonder meer af te leiden dat deze 
constructies effect sorteren. De onderzoeken zijn over 
het algemeen nogal eenzijdig opgezet en spreken elkaar 
daarbij nogal erg tegen. Zijn slotconclusie iS dat de 
effectiviteit bij publieke binnenruimten in flatgebouw-
en groter is dan bij openbare ruimten buitenshuis. 
Meer onderzoek is naar zijn mening nodig om het 
begrip `defensible space' een méér bruikbare inhoud 
te geven. 
Met literatuuropgave. 

12 
Fortune, E. P. and M. Vega. A study of female robbers 
in a southern correctional institution. 
Journal of criminal justice, 8e jrg., nr. 5, 1980, blz. 
317-325 (USA). 

Tot nu toe is er in de criminologische literatuur slechts 
zelden aandacht besteed aan de betrokkenheid van 
vrouwen bij roofovervallen. Hoewel het aantal 
vrouwelijke overvallers in vergelijk niet hun manne-
lijke collega's vrij klein genoemd kan worden is er toch 
sprake van een forse groei van de vrouwelijke betrok-
kenheid bij deze vorm van criminaliteit. De auteurs 
hebben vraaggesprekken gehad met 33 vrouwelijke 
overvallers die in het Florida Correetional lnstitute 
gedetineerd waren. Uit de onderzoeksresultaten 
blijkt onder meer dat de meerderheid van de vrouwe-
lijke overvallers uit kleurlingen bestond, de leeftijd 
beneden de dertig jaar lag, er sprake was van een 
gemiddelde intelligentie en de meesten vrijgezel waren. 
Bij de overval werd meestal samengewerkt met een an-
der en vuurwapens behoorden tot de 'uitrusting'. De 
motivatie was in bijna alle onderzochte gevallen liet 
geldelijk gewin. De auteurs onderscheiden twee 
categorieën nl. de zogenaamde beroepsovervallers 
en de incidentele vrouwelijke overvallers. De schrijvers 
menen dat hun onderzoeksresultaten ondanks de vrij 
kleine groep die onderzocht werd, representatief zijn 
voor de meeste vrouwelijke overvallers. Ze geloven 
dat hun studie een goede basis vormt voor een uitge-
breider onderzoek op dit gebied. 
Met literatuuropgave. 
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13 
Harlan, Jr., J. P. and C. P. McDowell. Vindictive van 
dalism and the schools: some theoretical consideratie 
Journal of police science and administration, 8e jrg., 
nr. 4, dec. 1980, blz. 399-405. 

De schrijvers willen de criminologische verklaringen 
voor overtredingen jegens het personeel en de omge-
ving van de school onderzoeken. Onder het begrip 
'vandalisme' vallen onder meer diefstal, inbraak, 
brandstichting en andere destructieve gedragsuitinge: 
Aan de hand van literatuur wordt bekeken of vanda-
lisme een gedachtenloze, zinloze handeling is of wel 
degelijk gemotiveerd. Er vallen zes Uitingen van 
vandalisme te onderscheiden, nl.: 1) Vandalisme om 
iets te krijgen (geld of eigendom), 2) Vandalisme oir 
iets (anders dan geld of bezit) te krijgen, 3) Vandalis 
als wraak, 4) Vandalisme als uiting in het spel, 
5) Vandalisme als uiting van woede of frustratie, 
6) Vandalisme als uiting van een ideologie. Enige 
auteurs voeren als hypothese aan dat de oorzaak van 
vandalisme gelegen zou zijn in het feit dat jongeren 
niet kunnen voldoen aan eisen, die de school aan her. 
stelt en daarom zijn uitingen van vandalisme niet 
zonder meer impulsieve, gedachtenloze uitingen van 
vernielzucht. De schrijvers pleiten tenslotte voor een 
beleid dat inspeelt op de redenen voor vandalisme 
en de gevolgen ervan beperkt. 
Met literatuuropgave. 

14 
Knox, G. W. Differential integration and job retentie, 
among ex-offenders. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 18e jrg., 
nr. 4, februari 1981, blz. 481-500 (USA). 

In dit artikel gaat de auteur nader in op de problema 
tiek van de wederaanpassing van de ex-gedetineerde. 
Hij onderscheidt daarbij twee benaderingen in de 
theorie, nl. de structurele en de subculturele. In de 
eerste theoretische benadering wordt, de misdaad 
gezien als een gedrag dat wordt veroorzaakt door eer 
spanning tussen na te streven doeleinden en de daar 
voor aanwezige voorwaarden. In deze optiek zal het 
slagen voor de ex-delinquent in de maatschappij 
sterk samenhangen met de mate van zijn maatschap ,  
pelijke geihtegreerdheid. In de subculturele benade-
ring van delinquentie wordt meer accent gelegd op di 
groep die als geheel de sarnenlevingsethiek in meer 
of mindere mate bestrijdt. In deze visie zal het slager 
van de ex-delinquent naar de mening van de auteur 
vooral worden beïnvloed door de aantrekkingskrach: 
van de subcultuur. In een schema worden beide beni 
deringen door de auteur vergeleken. Een derde benac 
ring die volgens hem de beide voorgaande theorieën 
in zich heeft, is de zgn. differentiële integratie. Hier-
bij wordt zowel op de algemeen maatschappelijke 
integratie als de aantrekkingskracht van de groep 
gelet. Van deze benadering toont de auteur op basis 



van onderzoekgegevens aan, dat de verklarende kracht 
aanzienlijk groter is dan de beide voorgaande 
theorieën. 
Met literatuuropgave. 

15 
Kube, E. und U. Behder. Wohnhausarchitektur und 
Kriminalitët. 
Kriminalistik, nr. 3, maart 1981, blz. 123-125 (BRD). 

De auteurs bespreken een door hen verricht empi-
risch onderzoek naar de vraag of een verschillende 
vorm van woningbouw invloed heeft op de criminali-
teit. Onderscheid werd gemaakt in twee bouwvor-
men waarvan elk wel of niet voldeed aan de criteria 
van Newman voor `defensible space'. Daarbij werd 
de factor hoge of lage sociale klasse van bewoners 
mede in rekening gebracht. Dit leidde tot acht onder-
zoeksgebieden in München en vier in Regensburg 
waar met behulp van een slachtofferenquête 715 
huishoudens werden benaderd. Onderzoeksvariabelen 
betroffen de interactiestructuur van de bewoners, 
hun tevredenheid met de woonsituatie, de door hen 
gepercipieerde aanwezigheid van de politie, hun 
weerbaarheid en hun vermijdingsgedrag. De bouw- 
vorm bleek geen invloed op de criminaliteit te hebben. 

16 
Shichor, D., D. L. Decker and R. M. O'Brien. The 
relationship of criminal victimization, police per 
capita and population density in twenty-six cities. 
Joumal of criminal justice, 8e jrg., nr. 5,1980, 
blz. 309-316 (USA). 

In dit artikel bestuderen de auteurs eventuele relaties 
tussen criminaliteit en bepaalde stedelijke kenmerken 
in 26 grote Amerikaanse steden. Er werd gedifferen-
tieerd naar verschillende soorten van criminaliteit 
nl.: criminaliteit gericht tegen de eigendom van 
derden waarbij contact optreedt tussen de dader en 
de benadeelde zoals beroving e.d.; criminaliteit tegen 
de eigendom van derden zonder dat dit wederzijdse 
contact aanwezig is zoals inbraak of autodiefstal; 
tenslotte de vorm van criminaliteit die gericht is tegen 
een persoon zoals aanranding en verkrachting. De 
omgevingsfactoren die in het onderzoek betrokken 
werden waren de grootte van elk politiekorps en de 
bevolkingsdichtheid per stad. Uit het onderzoek bleek 
dat de twee onderzochte omgevingsfactoren beide 
negatief gerelateerd waren aan de criminaliteit tegen 
de eigendom van derden zonder wederzijds contact 
en de criminaliteit die tegen de persoon gericht was. 
Deze uitkomst zou suggereren dat de vergroting van 
mankracht binnen een politiekorps bepaalde vormen 
van criminaliteit zou doen dalen. De auteurs wijzen 
echter wel op enkele methodologische factoren die 
een wat onzuiver beeld kunnen opleveren. 
Met literatuuropgave. 



17 
Silverman, R. A. Measuring crime: more pro blems. 
Journal of police science and administration, 8e jrg., 
nr. 3, september 1980, blz. 265-274 (USA). 

In dit artikel wordt opnieuw de waarde van criminat 
teitsstatistieken aan de orde gesteld. De auteur wijst 
in dit verband op het feit dat codeerpraktijken 
veranderen in de tijd, dat in verschillende steden 
verschillende interpretaties mogelijk zijn van de `rege 
voor het coderen' en dat het effect van administratie 
procedures kan resulteren in verschillen bij het inwir 
nen van informatie in verschillende steden. De auteu. 
onderzoekt hoe in twee demografisch gezien gelijke 
steden in Canada het rapporteren plaats vindt. Er 
blijken t.a.v. deze punten grote verschillen te bestaai 
tussen de beide steden. Alle reden om aan te nemen 
dat deze verschillen niet uniek zijn voor deze beide 
plaatsen. Dan zijn de vergelijkingen tussen steden en 
zelfs streken, die uitgaan van de Canadese statistieke' 
niet betrouwbaar. Geconcludeerd moet dan ook 
worden dat op basis van de huidige rapportage-prak-
tijken vergelijkingen van misdaadstatistieken tussen 
steden niet gemaakt behoren te worden. 
Met literatuuropgave. 

70 	18 
Souchon, H. The enforcement of penal law by the 
police. 
International criminal police review, 35e jrg., nr. 34, 
oktober 1981, blz. 218-230. 

Het overgrote deel van het criminologische onderzoe 
dat over de gehele wereld heeft plaatsgevonden is 
vooral de laatste jaren sterk beinvloed door de zgn. 
stigmatiseringstheorie (labelling theory) en heeft ziel -
voornamelijk geconcentreerd op de sociologische en 
psychologische effecten van de sociale reactie op 
criminaliteit. Onderzocht wordt in hoeverre deze 
stigmatiseringstheorie correspondeert met de crimi-
nologische feiten in het algemeen en die van Frankriji 
in het bijzonder. Dit artikel vormt een bijdrage voor 
het 18e Franse criminologische congres dat in oktobc 
1979 in Aix en Provence gehouden werd. Onderzochi 
werd of de eerder genoemde theorie waardevol is of 
slechts een optische illusie is. De schrijver spitst 
deze vraagstelling toe op de rol van de Franse politie. 
Gekeken wordt naar de mogelijke aanwezigheid van 
stigmatisering door de Franse politie bij de toepassink 
van het strafrecht. 
Met literatuuropgave. 

19 
Winkel, F.W. Sociopreventie; de rol van omstanders 
bij de totstandkoming van een delict. 
Tijdschrift voor criminologie, 23e jrg., nr. 2, maart/ 
april 1981, blz. 53-71. 

Sociopreventie kan worden gedefinieerd als de 
verzameling planmatig opgezette pogingen strafbaar 
gesteld gedrag te voorkomen door benutting van het 



in de samenleving aanwezige potentieel aan sociale 
controlevoorzieningen. Sociopreventie voegt aan 
liet aloude recept 'informele sociale controle' een 
nieuw element toe, nl. het mobiliseren van het poten-
tieel aan informele controlevoorzieningen door 
middel van voorlichting. Deze voorlichting heeft tot 
doeniet gedrag van de leden van een doelgroep in 
een bepaalde 'gewenste' richting te veranderen. Een 
van de belangrijkste vragen die dan een rol speelt 
is, in welke mate de beoogde veranderingsdoelen 
werden gerealiseerd. Op grond van een nadere analyse 
van de voorlichtingscampagne 'Voorkoming Mis-
drijven' gaat de auteur in op een aantal van die 
rendementsaspecten. Het bereiken van succesvolle 
resultaten wordt bemoeilijkt door de complexiteit 
van liet doelgedrag dat men wil beinvloeden. Die 
complexiteit maakt de auteur zichtbaar in het conditio 
sine qua non model. Een overzicht van experimentele 
effectmetingen geeft inzicht in de mate waarin de 
beoogde veranderingen feitelijk worden gerealiseerd. 
Tot slot gaat de auteur kort in op de neveneffecten, 
die de voorlichtingscampagnes op het gebied van de 
voorkoming van misdrijven mogelijk kunnen uitlokken. 
Met literatuuropgave. 

90 
Wright, K. N. and P. B. Meyer. A systems analysis 
of crime control strategies. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 18e jrg., 
nr. 4, februari 1981, blz. 531-547 (USA). 

De auteurs vangen hun artikel aan met een overzicht 
van de veelheid en gevarieerdheid van de maatregelen 
die door de overheid worden getroffen om het 
misdaadcijfer omlaag te brengen. Naar hun oordeel 
zijn al deze maatregelen voorbestemd om te mislukken, 
omdat zij zijn gebaseerd op een filosofie van sociale 
controle die niet logisch is en niet overeenstemt met 
de werkelijkheid. In dit artikel willen zij een raam-
werk schetsen voor een analyse van de aard en 
gevarieerdheid van de sociale controlemecbanismen 
die in een samenleving werkzaam zijn. Naar hun 
oordeel is het gehele systeem van maatregelen ten 
onrechte te veel gericht op het reduceren en voor-
komen van gedragingen die door regels worden 
verboden. Hieraan wordt dan al te snel de gedachte 
gekoppeld dat het in die gevallen om abnormaal 
gedrag gaat. Om de gebreken van de bestaande 
justitiële benadering aan te tonen onderscheiden zij 
vier zgn. zuivere modellen van op bestrijding van 
criminaliteit gericht beleid die door hen worden 
doorgelicht. Met een uitvoerige toelichting op de 
dialectiek van de sociale controle tonen zij aan dat 
liet maatschappelijk systeem niet zo eenvoudig 
is als een statistisch beeld soms wel doet vermoeden. 
Zij concluderen dat een gebrekkige sociale component 
in de justitiële benadering deze activiteiten ten 
koste van de sociale stabiliteit doet mislukken. De 
gehele benadering moet naar hun oordeel meer uitgaan 
van de reconstructie-optiek. 
Met literatuuropgave. 
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Gevangeniswezen 

21 
Flanagan, T. J. Time served and institutional mis-
conduct: patterns of involvement in disciplinary 
infractions among long-term and short-term inmates 
Journal of criminal justice, 8e jrg., nr. 6, 1980, 
blz. 357-367 (USA). 

In dit artikel worden een aantal zaken behandeld 
die te maken hebben met wangedrag in de gevangeni 
door kort- en langgestraften. Eerdere onderzoeken 
naar wangedrag binnen de gevangenis gaven een 
omgekeerd verband te zien tussen leeftijd en het 
schenden van regels en een te verwaarlozen verband 

; tussen uitgediende tijd en de mate van schending. 
De auteur toont aan de hand van zijn gegevens aan, 
dat de mate waarin langgestraften de regels schendei 
significant lager is dan die van kortgestraften, zelfs 
in de eerste jaren van vrijheidsberoving. De soorten 
schendingen die kort- en langgestraften begaan zijn 
vrijwel gelijk. Het patroon van de kortgestraften 
komt overeen met de aanpassingscurve van Wheeler. 
Het patroon van langgestraften volgt dit model van 
Wheeler niet. De gegevens doen vermoeden dat 
langgestraften zich op een andere manier aan hun 
situatie aanpassen dan kortgestraften'. De gegevens 
waarop dit artikel is gebaseerd, maken deel uit van 
een groter onderzoek van de auteur naar langdurig 
gestraften. Er waren 765 dossiers beschikbaar van 
langgestrafte mannelijke gevangenen en van 701 
kortgestrafte mannen. Zij begingen in totaal 13.998 
officieel geregistreerde misdragingen. 
Met literatuuropgave. 

22 
Jiirg, N. Straffen of isoleren in de penitentiaire 
inrichting? 
Proces, 60e jrg., nr. 4, april 1981, blz. 77-84 (N). 

In de penitentiaire inrichtingen komt de disciplinaire 
straf van opsluiting in de strafcel voor naast de 
ordemaatregel: afzondering in de observatiecel. De 
gedetineerde kan zich tegen deze maatregelen 
verzetten door beklag te doen bij de beklagcommissie 
uit de Commissie van Toezicht, echter de procedure 
volgens welke elk der beide sancties mag worden 
opgelegd verschilt, evenals de duur van beide 
sancties. Het is voor de gedetineerde dus noodzakellil 
om te weten voor welke feiten de ordemaatregel 
mag worden toegepast. Daarover bestaat thans nog 
weinig duidelijkheid. In dit artikel tracht de auteur 
hierin verandering te brengen. Hiertoe analyseert 
hij de parlementaire totstandkoming van art. 44 
Beginselenwet en art. 100, lid 1 en art. 24, lid 3 sub 
a van de Gevangenismaatregel, waarop de genoemde 
sancties gegrond zijn. Vervolgens gaat de schrijver 
nader in op de voorwaarden waaraan beide sancties 
onderworpen zijn. 



23 
The open prison. (Themanununer) 
Prison service journal, nr. 41, januari 1981 (GB). 

De redactie van het Prison Service Journal heeft 
een themanummer samengesteld over het onderwerp 
'open gevangenis'. Alle critici op het gevangeniswezen 
veroordelen unaniem het kwaad van overbevolking. 
Zelfs zij die bepaald geen voorstander zijn van een 
geringere toepassing van vrijheidstraffen, voelen 
weinig voor een bestendiging van de huidige situatie. 
Nieuwe gevangenissen kosten veel geld, maar dat 
geldt evenzeer voor het opknappen en moderniseren 
van nog uit de Victoriaanse tijd daterende inrichtingen. 
Het inrichten van meer open gevangenissen kan een 
antwoord op het probleem zijn. Hoewel de meeste 
gevangenen niet onmiddellijk naar een open 
gevangenis zouden moeten worden gestuurd, zou 
het laatste stadium van vrijheidsberoving toch onder 
open condities moeten plaatsvinden. Gevangenen 
kunnen hier getraind worden op hun terugkeer in 
de samenleving. Dit zal een kostbare zaak zijn en 
bittere ervaringen hebben ons geleerd dat er heel 
weinig gemeenten zijn die een open gevangenis binnen 
hun grenzen zouden verwelkomen. De redactie is 
van mening dat het nu tijd is om het debat te openen 
en om commentaar te vragen aan enkele mede-
werkers waarvan bekend is dat zij sterk betrokken 
zijn bij het onderwerp. De redactie hoopt op reactie 
van haar lezers. 

Psychiatrische zorg 

24 
Machinse, A. J. Het Wetsontwerp TBR: problemen 
en oplossingen. 
Nederlands juristenblad, 56e jrg., nr. 15, april 1981, 
blz. 400-411. 

Het oorspronkelijke wetsontwerp tot herziening van 
de regeling van de terbeschikkingstelling is in 1971/72 
bij de Tweede Kamer ingediend. In 1980 heeft dit 
ontwerp nogal wat wijzigingen ondergaan. Deze 
behandeling is o.a. vertraagd doordat de wens was 
uitgesproken om de behandeling parallel te laten 
lopen met het ontwerp Bijzondere Opnemingen in 
Psychiatrische Ziekenhuizen. De auteur gaat in dit 
artikel nader in op het karakter van de tbr. Hij 
haalt verschillende auteurs aan die in de achter ons 
liggende periode hun standpunt in deze zaak hebben 
ingenomen en toegelicht. Naar zijn mening gaat het 
steeds om het dilemma 'beveiliging van de samenleving' 
tegenover 'terugbrengen in de samenleving' van de 
veroordeelde. De minister heft in dit dilemma volgens 
hem gekozen voor de tbr als een beveiligende 
maatregel die in duur evenredig moet zijn aan het 
gepleegde delict. Verder is naar zijn oordeel in het 
ontwerp de externe rechtspositie van de tbr-gestelde 
aanzienlijk verbeterd. Aan de interne rechtspositie 
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onderscheidt de auteur drie facetten, de materiële 
rechten, de procedurele voorzieningen en de 
informatieverstrekking. Ten aanzien van deze 
interne rechtspositie biedt het ontwerp naar zijn 
oordeel geen verbetering. Uiteindelijk is zijn 
conclusie dat ook de verhouding tot het wetsontwerp 
BOPZ nog onvoldoende tot klaarheid is gebracht. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 

gs 	- 
Hermans, H. E. G. Minderjarigen in huizen van 
bewaring. 
Proces, 60e jrg., nr. 4, april 1981, blz. 85-92 (N). 

In dit artikel besteedt de auteur aandacht aan het 
ontstaan en de ontwikkeling van de wettelijke 
grondslag voor de plaatsing van minderjarigen in 
de huizen van bewaring. Tevens beziet hij daarbij 
welke opvattingen men huldigde over de wenselijkheic 
van een verblijf in de huizen van bewaring door 
jeugdigen beneden de leeftijd van achttien jaar. De 
nu voorgestane oplossing van het vergroten van de 
capaciteit van de opvanghuizen toetst hij kritisch 
aan de uitkomsten van het WODC-rapport 'Preven-
tieve hechtenis minderjarigen'. De auteur acht de 
experimenten in Massachusetts met een verscheiden-
heid aan opvangmogelijkheden voor delinquente 
jongeren een goed voorbeeld dat in Nederland zou 
kunnen worden gevolgd. Hij plaatst ze tegen de 
achtergrond van de voorzichtige start met 'alterna-
tieve sancties' en het succesvolle verloop van het 
RBS-38 project te Groningen. De schrijver komt 
tot de conclusie dat door de opzet van een nieuw 
systeem van hulpverlening, begeleiding en opvang 
van jongeren die strafbare feiten plegen, de alterna-
tieve sanctievormen dan ook werkelijk op ruimere 
schaal een kans van slagen kunnen krijgen. 
Met literatuuropgave. 

26 
Jones, J. M. and R. L. MeNeely. Reaching children 
at risk: a model for training child welfare specialists. 
Child Welfare, 40e jrg., nr. 3, maart 1981, blz. 
148-160 (USA). 

Het artikel beschrijft een model om jeugdwelzijns-
werkers op te leiden, dat werd ontwikkeld aan de 
universiteit van Wisconsin — Milwaukee's School 
of Social Welfare. Besproken worden de filosofisch-
theoretische uitgangspunten die een rol speelden 
bij de selectie van vakken voor de opleiding, een 
classificatie-systeem voor kinderen die voor hulp-
verlening in aanmerking komen en een lijst van 
situaties waarin hulp nodig is voor kinderen; dit 
varieert van kinderen die hulp behoeven in normale 
gezinssituaties tot uithuisplaatsing van kinderen 
in crisis-situaties. Daarnaast worden de werkterreinen 



genoemd, die in laboratoriumsituaties worden 
getraind. Sinds september 1978 werkt men met dit 
opleidingsmodel — waarbij veel aandacht besteed 
wordt aan de evaluatie en follow-up: gedurende vijf 
jaar na hun opleiding worden de cursisten jaarlijks 
gevraagd naar hun ervaringen. 
Met literatuuropgave. 

27 
Tomlinson, R. and P. Peters. An alternative to placing 
children: intensive and extensive therapy with 
Visengaged' families. 
Child welfare, 40e jrg., nr. 2, februari 1981, blz. 
95-103 (USA). 

De schrijvers analyseren hun praktijkervaringen, 
die zij opdeden met twee programma's van gezins- 
therapie, in Calgory, Canada. Als gemeenschappelijke 
ervaringsfeiten kwamen naar voren: behandeling 
van het gezin binnen de leefomgeving (dus: huis-
bezoek), gezamenlijke behandeling van het gehele 
gezin door een behandelingsteam en de leefomgeving, 
dus zowel school als buurt als hulpverleners betrekken 
in de behandeling. Vroeger in de jaren '50 en '60 
werd onder de term 'probleemgezinnen' een heel 
scala van benamingen begrepen, die allen één karakte-
ristiek gemeen hadden, nl. armoede. Tegenwoordig 
kennen we de term `disengaged'; disengaged gezinnen 
zijn al door talloze hulpverleningsinstanties behandeld, 
maar worden vaak beschouwd als hopeloos, weinig 
coöperatief. Dit is een vrij tijdrovende en kostbare 
behandeling. De schrijvers zijn tegenstanders van 
uithuisplaatsing van kinderen en werkten dus binnen 
de leefomgeving met de gezinnen om structuur aan 
te brengen. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

28 
Deeker, S. H. and R. L. Smith. Police minority 
recruitment: a note on its effectiveness in 
improving black evaluations of the police. 
Joumal of criminal justice, 8e jrg., nr. 6, 1980, 
blz. 387-393 (USA). 

De auteurs onderzochten het verband tussen een 
nieuwe aanpak bij de politie, nl. recrutering van de 
politie uit minderheidsgroeperingen, en de 
houding van de zwarte bevolking t.o.v. de politie. 
Voor het onderzoek werden gegevens gebruikt die 
betrekking hebben op 14 grote Amerikaanse steden. 
Het verwachte positieve verband tussen de nieuwe 
aanpak en de houding werd niet gevonden. De auteurs 
geven mogelijke verklaringen hiervoor. Bijv. zwarte 
agenten zijn deel geworden van de politie-subcultuur; 
attitudes en gedrag zijn divergente verschijnselen; 
sociaal-economische feiten wegen zwaarder dan het 
effect van dergelijke programma's; het effect van 
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zwarte politie wordt gemaskeerd door de onderzoeks 
opzet. Er is onderzoek nodig dat speciaal is gericht 
op minderheidspercepties van zwarte agenten. 
Met literatuuropgave. 

29 
Fijnaut C. De ME en de gebeurtenissen op 30 april 
1980. 	. 
Delikt en delinkwent, lle jrg., nr. 3, maart 1981, 
blz. 172-202(N). 

De auteur begint zijn artikel met de constatering 
dat slechts over de ME kan worden gesproken in 
relatie tot het totale gebeuren op 30 april, wat 
daaraan op het gebied van ordeverstoringen vooraf-
ging en wat hiermede samenhangt in het organi-
satorische vlak van het politieapparaat. Na een 
analyse van de documenten die de officiële 
reacties op het gebeuren van 30 april inhielden, komt 
de auteur tot de conclusie dat de uitlatingen over 
de ongeregeldheden in hoge mate verschillen. Hij 
stelt vast dat algemeen het gevoel leeft dat het 
'statische', 'defensieve' optreden van de ME in 
gesloten linies bij zulke ordeverstoringen niet 
functioneel meer is. Met het oog op de verhoging 
van de doeltreffendheid van zowel het statische 
als het dynamische optreden wordt verder 
gediscussieerd over de noodzaak om het politieke 
inlichtingenwerk te vermeerderen. Na deze analyse 

' van de officiële beschouwingen naar aanleiding van 
30 april stelt de auteur de vraag hoever de taak van 
de politie gaat bij de handhaving van de openbare 
orde. Bij het hoofdstuk De ME tussen verleden en 
toekomst' bespreekt de auteur in dit verband de 
operationeel-organisatorische veranderingen. Aan 
het slot van zijn artikel benadrukt de auteur dat 
politieproblemen niet alleen de problemen van de 
politie zijn in een samenleving als de onze. 
Met literatuuropgave. 

30 
Melai, A. L. De troebelen van 30 apri11980. 
Delikt en delinkwent, lle jrg., nr. 3, maart 1981, 
blz. 151-156 (N). 

Naar het oordeel van de auteur stond de Amster-
damse contestatie in het bijzonder in het teken 
van de huisvesting: geen woning, geen kroning. 
Naar zijn mening heeft het opvoedingssysteem in de 
jaren '60 bijgedragen aan een jeugd met een onge-
kende manier van zelfstandig nadenken en met een 
twijfel aan elke autoriteit. Toen de jongeren hun 
rechten kwamen opeisen ontbraken echter de 
middelen om die te honoreren en niet alleen de 
geldmiddelen. Desalniettemin kan naar zijn oordeel 
het rumoer in Amsterdam niet in één frase worden 
gestileerd tot een uiting van verbittering over de 
niet-nakoming van een sociaal contract of tot het 
beeld van de katterige beleving van het échec van 



een maatschappelijke droom op aswoensdag. 
Volgens de auteur heeft voor wat dit betreft de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 
die onder de titel 'Democratie en geweld' een op-
vallend ingesnoerd rapport heeft uitgebracht, dat 
wordt gepresenteerd als een 'probleemanalyse naar 
aanleiding van de gebeurtenissen van 30 april 1980', 
erg verstek laten gaan. Ten onrechte heeft deze raad, 
aldus de auteur van dit artikel, in zijn verslag 
nagelaten duidelijk te maken in welk schemerlicht 
de term democratie in de afgelopen jaren verzeild 
is geraakt. 

31 
Paul, P. Het Wapen der Koninklijke Marechaussee 
als politieorgaan (1). 
Algemeen politieblad, 130e jrg., nr. 6, maart 1981, 
blz. 127-131 (N). 

In dit eerste deel van een tweetal artikelen waarin de 
auteur de marechaussee-conceptie in het vooront-
werp Politiewet 1980 becommentarieërt, gaat hij 
voornamelijk in op de oorsprong en de geschiedenis 
van de Koninklijke Marechaussee. Ondanks de 
beperking van een partiële bespreking van het 
voorontwerp heeft de auteur toch gemeend om de 
marechaussee-conceptie te bespreken omdat het 
onderwerp in kwestie in de Nederlandse politie-
wereld sterk de aandacht heeft getrokken. De 
historische schets laat o.a. de gewijzigde functie 
en taakstelling van de Koninklijke Marechaussee 
door de jaren heen zien. Aan het eind van dit eerste 
artikel gaat de schrijver nader in op het Takenbesluit 
Koninklijke Marechaussee dat bij Koninklijk Besluit 
van 6 februari 1954 werd vastgesteld. 

32 
Paul, P. Het Wapen der Koninklijke Marechaussee 
als politieorgaan (H). 
Algemeen politieblad, 130e jrg., nr. 7, april 1981, 
blz. 160-164 (N). 

Dit artikel is het vervolg van een eerder verschenen 
artikel van de auteur waarin hij de rol en functie 
van de Koninklijke Marechaussee beschouwt naar 
aanleiding van het voorontwerp Politiewet 1980 
(Alg. Politieblad, nr. 6, maart 1981). Reeds een 
tiental jaren na de inwerkingtreding van de huidige 
politiewet bleek dat zij in de sfeer van de doelmatig-
heid enige correcties behoefde om aan de vervulling 
van de politietaak te beantwoorden aan de allengs 
steeds zwaardere eisen die de maatschappelijke 
ontwikkeling daaraan stelt. Het voorontwerp 1980 
is het uiteindelijke resultaat. Thans wordt gesteld 
dat ook de marechaussee op het gehele politieterrein 
haar taken heeft. Het wordt dan ook gewenst 
geacht om de politietaken en de bevoegdheden van 
het Wapen zoveel mogelijk in één kader met de 
politie te plaatsen, zulks zowel uit een oogpunt vin 
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democratische controle als met het oog op een 
verantwoord functioneren van de Koninklijke 
Marechaussee. De schrijver geeft kritiek op art. 5 
lid 3 van het voorontwerp dat het in feite mogelijk 
maakt om de Koninklijke Marechaussee weer de 
status te geven van rijkspolitieorgaari. Dit staat naar 
zijn mening haaks op de uitgangspunten van het 
voorontwerp. Hij acht een nadere bezinning op de 
marechaussee-problematiek in het voorontwerp dan 
ook noodzakelijk waarbij zijns inziens de uitoefening 
van de politiedienst in volle omvang aan de burger-
organen opgedragen dient te worden met als ulti-
mum remedium de harde bijstand van de Koninklijke 
Marechaussee. 
Met literatuuropgave. 

33 
Hoeven, P. J. A. Ter. Symboliek van de rellen te 
Amsterdam op 30 april 1980. 
Delikt en delinkwent, 1 le jrg., nr. 3, maart 1981, 
blz. 167-171 (N). 

Jongeren worden in onze samenleving, volgens de 
auteur van dit artikel, steeds meer een aparte groep. 
De jongeren van dit moment staan volgens hem voor 
een politieke leegte. Voor hen gaat het sprookje niet 
langer op: proberen een stukje van je recht te 
veroveren langs de weg der overreding. Zij hebben 
volgens hem geen geloof meer in de legitimiteit van 
dit staatsbestel. De auteur werpt de vraag op of de 
politiemacht, ondanks het feit dat zij de feest-
gangers de effectieve bescherming heeft geboden 
waarop deze recht hadden, niet intimiderend heeft 
gewerkt. Hij constateert dat met de gebeurtenissen 
op 30 april een deuk is aangebracht in de legitimi-
teitspretenties van de monarchie. Ook voor de media 
heeft de auteur weinig lovende woorden. Hij vindt 
dat de pers bijzonder onhandig heeft gereageerd, 
omdat ze al te gemakkelijk toegaven aan wat in een 
ieder leeft. Zijn slotconclusie is dat de strijd die er 
is geweest, er een was om de legitimiteit van de 
monarchie. Die strijd is naar zijn mening op het 
eerste gezicht onmerkbaar verloren. 

34 
Weringh, J. van. 30 april 1980, met voor- en naspel: 
een poging tot reconstructie. 
Delikt en delinkwent, 1 le jrg., nr. 3, maart 1981, 
blz. 157-166 (N). 

In dit artikel schetst de auteur in grote lijnen de 
voorbereidingen die aan de troonwisseling op 30 
april vooraf gingen. Hij gaat daarbij nader in op de 
verschillende voorbereidende commissies maar ook op 
het krantennieuws en andere gebeurtenissen vooraf-
gaand aan de kroning. Op de 30e april signaleert de 
schrijver dat de politiemacht die op de been was, 
aanvankelijk veel ongenoegen opwekte, ook bij 
het feestvierende deel van de bevolking. Uitvoerig 



schetst hij de schermutselingen die in de loop van de 
dag op gang kwamen. Hij stelt vast dat ook na de 
30e april de gebeurtenissen de gemoederen nog lang 
bezig hielden, Burgemeester en wethouders van 
Amsterdam stelden vast dat in het licht van de 
feitelijke gebeurtenissen de getroffen veiligheids-
maatregelen niet overdreven zijn geweest. Zij wezen 
van de hand dat het politie-optreden oorzaak van de 
escalatie zou zijn geweest. De auteur is van mening 
dat het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid 'Democratie en geweld', geen 
inzicht biedend werkstuk is. Het grootste deel van 
het rapport had naar zijn mening ook geschreven 
kunnen worden naar aanleiding van een uit de hand 
gelopen voetbalwedstrijd of de T.T.-races in Assen. 

Drugs 

35 
Methadon en detentie; door P. R. van Dalen, H. M. 
Fraenkel, P. A. Roorda en R. D. F. Wolters. 
Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psychotrope 
stoffen, 7e jrg., nr. 1, maart 1981, blz. 34-38(N). 

In dit artikel geven de auteurs aan hoe door hen wordt 
gehandeld bij de behandeling van verslaafden o.a. 
diegenen die met justitie in aanraking komen. Een 
van de auteurs is gestichtsarts van twee huiz.-n van 
bewaring. De anderen maken deel uit van een drug-
team met langdurige ervaring in het voorschrijven 
van methadon. Het artikel is geschreven als een soort 
handleiding te gebruiken door collega's die zich 
kunnen vinden in de opvattingen van de auteurs. 
Als algemene voorwaarden bij het voorschrijven van 
methadon wijzen zij o.a. op het feit dat de verslaving 
aan opiaten vast moet staan. Daarbij wordt opgemerkt 
dat verstrekking van methadon als enige therapeutische 
maatregel onjuist is. Er kunnen verschillende motieven 
om methadon te gebruiken een rol spelen. Ook de 
detentiesituatie kan zeer verschillend zijn. Verschil-
lende situaties en omstandigheden worden door de 
auteurs besproken. Aan het slot van het artikel gaan 
de auteurs nader in op de consequenties van de 
detentiesituatie voor het behandelingsschema 
methadon. Een korte detentie biedt andere behan-
delingsvoorwaarden dan een lange detentie. Compli-
caties kunnen volgens de auteurs optreden als deze 
factoren niet nauwkeurig genoeg op elkaar zijn 
afgestemd. 

36 
Schlenger, W. E. and S. W. Greenberg. Characteris-
tics of eities and their relationship to heroin ure: 
an analysis of heroin ure correlates in metropolitan 
areas. 
International journal of the addictions, 15e jrg., nr. 8, 
november 1980, blz. 1141-1168. 

Welke factoren zeggen iets over de verschillen die er 
bestaan tussen steden in de mate van heroiitegebruik? 
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Via multipele regressie-analyse werden vijf mogelijke 
modellen getoetst nl. liet epidemiologisch model, 
het economisch model, het model van de armoede, 
van de sociale controle en van het stedelijk verval. 
Aan alle modellen ligt ten grondslag dat groot-
stedelijke gebieden wezenlijk verschillen in structure 
en culturele kenmerken en dat heroihegebruik een 
probleem is met veel oorzaken. Er werd in het onder 
zoek gebruik gemaakt van de Ileroin Problem 
Index' als maat voor het vóórkomen van heroïne-
gebruik. De resultaten tonen aan dat, hoewel ver-
schillende modellen enige validiteit vertoonden, 
geen enkel model een volledige verklaring gaf voor 
verschillen in het heroihegebruik. Dit doet vermoede, 
dat de uiteindelijke verklaring voor liet heroinegebrt 
elementen van verschillende modellen bevat. De 
auteurs concluderen dat niet alleen het aanbod van 
heroïne maar ook de vraag ernaar moet worden 
aangepakt. Zij wijzen op het belang van coördinatie 
van wettelijke maatregelen (om aanbod van heroihe 
te verminderen) met sociale programma's (werk-
gelegenheidsprogramma's etc.). Het is niet waar-
schijnlijk dat niet-geihtegreerde pogingen succes 
zullen hebben. 
Met literatuuropgave. 
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