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Beveiligingssector weert crimineel
VEILIGHEID

Beve
Branchevoorzitter roept klanten op om strenger te zijn bij selectie bedrijf

Rob de Lange
Amsterdam

De particuliere beveiligingsbranche neemt 
maatregelen om criminelen uit de sector te 
weren. Dat zegt Laetitia Griffith, voorzitter 
van de Nederlandse Veiligheidsbranche in 
een gesprek met het FD. ‘We gaan ons keur-
merk aanscherpen en komen met nieuwe 
gedragsregels. Mensen met een criminele 
achtergrond, en dan heb ik het ook over cri-
minele leden van een motorbende,  horen 
niet thuis in onze sector.’

De Veiligheidsbranche steekt daarmee 
de hand in eigen boezem na signalen uit 
diverse politiekorpsen dat motorclubs 
 pogingen doen particuliere beveiligingsbe-
drijven in handen te krijgen. Op die manier 
verwerven ze invloed in diverse sectoren en 
maken ze zich schuldig aan afpersing en 
bedreigingen.

Volgens Griffith moet voorkomen wor-
den dat werknemers met een criminele 
achtergrond via een beveiligingsbedrijf 
toegang hebben tot de reële economie. 
‘Dat helpt niet bij het tegengaan van de 
vermenging van de onderwereld met de 
bovenwereld.’ Bedrijven en overheidsin-
stanties maken nog te vaak gebruik van 
particuliere beveiligingsbedrijven zon-
der keurmerk, waarschuwt ze. ‘Publieke 
diensten en bedrijven zouden beter moe-
ten  nagaan met wie ze in zee gaan.’

Griffith zegt zich zorgen te maken over 
de veiligheid in het publieke domein in Ne-
derland. Haar leden merken steeds vaker 
hoe crimineel geld en gedrag de samen-
leving binnendringen. ‘De geest is uit de 
fles. Er wordt heel veel geld verdiend met 
drugs. Vroeg of laat willen die mensen iets 
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met hun vermogen doen. We zien een ver-
schuiving naar bijvoorbeeld horeca en 
 cybercrime. We zien daarnaast een toena-
me van beveiligingsaanvragen voor ambts-
dragers, maar ook voor ceo’s van bedrijven. 
Al die ontwikkelingen hebben een enorme 
impact op onze samenleving.’

Griffith vindt dat de samenwerking tus-
sen politie en particuliere beveiligers moet 
worden uitgebreid. Door het verder opscho-
nen van de branche wil ze meer taken van 
de politie overnemen. Ze is daarover in ge-
sprek met het ministerie van Veiligheid en 
Justitie en de Nationale Politie. ‘In de vitale 
infrastructuur hebben wij veel meer ogen 

en oren dan de politie. In de Rotterdamse 
haven rijden ’s nachts twintig auto’s van 
ons rond tegen één surveillancewagen. De 
politie kan het niet meer alleen. We zullen 
meer informatie met elkaar moeten delen.’

Door middel van een aantal projecten 
moet de samenwerking de komende tijd 
vorm krijgen. Zoals het gezamenlijk uitvoe-
ren van rechercheonderzoeken in strafza-
ken en de inzet van particuliere beveiligers 
bij snelheidscontroles.
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 ‘Bedrijven zouden 

beter moeten 
nagaan met wie 
ze in zee gaan’
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 ‘In de haven heb-

ben wij veel meer 
ogen en oren 
dan de politie’
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