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‘De politie kan 
het niet meer 
alleen af’

BEVEILIGING INTERVIEW

De criminaliteit verhardt, zegt 
Laetitia Griffith van de 
beveiligingsbranche. Politie en 
sector moeten meer samenwerken 

Rob de Lange
Amsterdam

Het werkzame leven van Laetitia Griffith 
staat bijna geheel in het teken van staats- 
en strafrecht. Eerst op het ministerie van 
Justitie, later als politicus. Tegenwoordig 
werkt ze als staatsraad bij de afdeling 
Advisering van de Raad van State en is 
daarnaast voorzitter van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche. Wat valt haar op in 
de ontwikkeling van misdaad en veilig-
heid?

‘De zware criminaliteit verhardt zich, 
kijk naar de afrekeningen die plaats-
vinden. Het is genadeloos en gebeurt 
ongegeneerd op de openbare weg zonder 
rekening te houden met kinderen en 
omstanders. Die verharding is zorgelijk 
en helaas onomkeerbaar.’

V Wat merken particuliere beveiligers 
van die verharding?
‘Bij waarde- en geldtransporten zien we 
nu al dat criminelen er niet voor terug-
deinzen springstof en automatische wa-
pens te gebruiken en ik sluit niet uit dat 
we bij andere werkzaamheden, bijvoor-
beeld gebouwbeveiliging of persoons-
bewaking, ook te maken gaan krijgen 
met geweldscriminaliteit.’

V Hebben beveiligers meer bevoegd
heden nodig?
‘Nee. Ik vind het belangrijker dat we sa-
men met de politie werken aan de-esca-
lerend gedrag in de publieke ruimte. Het 
bewapenen van andere beroepsgroepen 
zal alleen maar tot meer geweld leiden.’

V Dreigt de politie de slag om die pu
blieke ruimte niet te verliezen als je kijkt 
naar alle liquidaties, burgemeesters die 
bedreigd worden en crimineel geld dat 
onder andere via de horeca wordt gewit?
‘Het publieke domein is aan bedrei-
gingen onderhevig. De politie kan het 
niet meer alleen af. Daarom pleit ik ook 
voor meer samenwerking. Particuliere 
beveiligers zijn ook partners in de veilig-
heidsketen. We willen de verlengde arm 
voor de politie zijn en ervoor zorgen dat 
de politie meer gebruik kan maken van 
onze oren en ogen. Daarvoor is het wel 
belangrijk dat beide partijen bereid zijn 
die informatie te delen. Ik pleit er dan 
ook voor dat een verzoek om assistentie 
van een beveiliger aan de politie gelijk 

gesteld wordt aan assistentie aan een 
collega.’

V Hoe ziet die samenwerking eruit?
‘De branche wil meer taken overnemen. 
Er is bijvoorbeeld afgesproken om te 
bezien hoe onze fraudeonderzoeken 
zo kunnen worden uitgevoerd dat het 
Openbaar Ministerie het dossier direct 
aan de rechter kan voorleggen. Ook 
denk ik aan het plaatsen van hekken bij 
evenementen of het houden van snel-
heidscontroles. Het bespaart kostbare 
politiecapaciteit.’

V Meer samenwerking met de politie ver
eist wel een nette particuliere sector.
‘De sector werkt hard aan zijn professio-
naliteit en integriteit. Onze leden worden 
hierop steeds strenger getoetst, zoals ook 
op de naleving van onze gedragsregels. 
Sinds kort toetst het ministerie van Justi-
tie voorafgaand aan het verlenen van een 

beveiligingsvergunning of de aanvrager 
betrokken is bij criminele activiteiten. 
Die toetsing heeft de branche nu ook in 
zijn gedragsregels opgenomen.’

V Is het niet merkwaardig dat zo’n eis 
nog niet bestond?
‘Dat is een kwestie van voortschrijdend 
inzicht. Ook op gemeentelijk niveau 
worden tegenwoordig vergunningaan
vragers gescreend op integriteit.’

V Het kabinet heeft besloten veel veilig-
heidswerk weer zelf te doen met eigen 
mensen, zogeheten inbesteden.
‘Die verstoring van de markt heeft veel 
kapotgemaakt. De crisis heeft de veilig
heidsbranche al hard geraakt en daar 
komt de inbesteding nog eens overheen. 
De overheid is een eigen beveiligings
bedrijf begonnen met daarin overtollig 
gevangenispersoneel. Die mensen 
hebben niet de speciale opleiding en 

expertise die beveiligers wel hebben. Het 
kost  jaren voordat de branche de schade 
heeft hersteld en de samenleving schiet 
er niets mee op.’

V Overdrijft u niet een beetje?
‘Nee. De beveiligingssector heeft de 
afgelopen jaren duizenden banen gerea
liseerd in lage loonschalen en fors geïn
vesteerd in kwaliteit en professionaliteit 
van de medewerkers. Veel beveiligers 
zullen nu hun baan te verliezen dankzij 
de overheid die eerst heeft uitbesteed en 
nu weer inbesteedt.’

V Remt het de sector?
‘De branche is creatief genoeg om 
nieuwe uitdagingen in de markt aan 
te gaan. Beveiliging wordt steeds meer 
geïntegreerd. Met opdrachtgevers wordt 
op boardroomniveau besproken hoe de 
beveiliging in de toekomst moet worden 
ingericht.’

Branche 
In cijfers

In het publieke 
domein zijn 27.363 
particuliere bevei-
ligers werkzaam, 
tegen 63.000 
 politieagenten. Met 
name in de vitale 
infrastructuur — 
energiesector, zie-
kenhuizen — zijn de 
particuliere beveili-
gers meer aanwezig 
dan de reguliere 
agenten.

Pilot Samenwerking

In drie gemeenten  
(Oosterhout, Enkhui-
zen en Hoogeveen) 
is een pilot gestart 
waarbij politie en 
particuliere bevei-
ligers gezamenlijke 
handhavingsteams 
hebben opgericht.

Daarnaast is het 
ministerie van Vei-
ligheid en Justitie 
meerdere samen-
werkingsverbanden 
aangegaan met 
private partijen. Met 

LTO Nederland is 
een platform opge-
richt waar onderne-
mers elkaar kunnen 
waarschuwen voor 
rondtrekkende ben-
des die agrarische 
bedrijven afstruinen 
op zoek naar waar-
devolle spullen. Met 
Koninklijke Horeca 
Nederland is een 
project gestart te-
gen gedwongen 
prostitutie en men-
senhandel.
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