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Vragen door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 
140 van het Reglement van Orde, en de daarop door de regering 
schriftelijk gegeven antwoorden 

9 HERDRUK 

Vragen van het lid Faber (PVV) op 2 februari 2016 medegedeeld aan de 
Minister van Veiligheid en Justitie inzake de verstrekking van een politierap-
port. 

Antwoorden van de heer Van der Steur (Minister van Veiligheid en Justitie) 
(ontvangen 19 april 2016). 

Vraag 1 en 3
Kan de Minister van Veiligheid en Justitie bevestigen dat er een politierapport 
is opgemaakt omstreeks september/oktober 2015 door de Politie Midden-
Nederland, District Oost Utrecht, Basisteam Heuvelrug onderdeel Korpschef-
taken dat betrekking heeft op de eventuele vergunningplicht van Necker van 
Naem en/of bureau Berenschot met betrekking tot de werkzaamheden die 
deze bureaus hebben uitgevoerd voor diverse overheden? 
Wil de Minister dit rapport verstrekken? 

Antwoorden 1 en 3
Er is contact geweest tussen de politie en het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie over de eventuele vergunningplicht van de betreffende bureaus. Bij 
de politie is echter geen rapport opgemaakt ter zake de eventuele vergun-
ningsplicht van Necker van Naem en/of bureau Berenschot. 

Vraag 2
Heeft Necker van Naem in 2015 een screeningsonderzoek uitgevoerd naar de 
kandidaat gedeputeerden in de provincie Gelderland en was daarvoor een 
vergunning nodig en, zo ja, is die voorafgaand aan het onderzoek verstrekt? 

Antwoord 2
Uit berichten in de media maak ik op, dat het organisatieadviesbureau Necker 
van Naem in 2015 een screeningsonderzoek heeft uitgevoerd naar kandidaat 
gedeputeerden in de provincie Gelderland. 
Voor de toepassing van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en 
recherchebureaus (Wpbr) is van belang hoe het begrip recherchebureau in de 
wet wordt gedefinieerd en de toelichting die daarop bij de totstandkoming 
van de wet is gegeven. 
Volgens artikel 1, eerste lid onder f, Wpbr wordt onder recherchebureau 
verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van 
een beroep of bedrijf met winstoogmerk recherchewerkzaamheden verricht, 
voor zover die werkzaamheden worden verricht op verzoek van een derde, in 
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verband met een eigen belang van deze derde en betrekking hebben op een 
of meer bepaalde natuurlijke personen. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden die een organisatiebureau gewoon-
lijk verricht en die in de regel geen betrekking hebben op natuurlijke 
personen, maar op het functioneren van een organisatie of onderdelen 
daarvan, vallen deze werkzaamheden niet onder het begrip recherchebureau 
van de Wpbr. Voor zover een organisatieadviesbureau ook onderzoek doet 
naar en informatie vergaart en analyseert van een of meer bepaalde 
natuurlijke personen, is het standpunt ingenomen dat dit soort werkzaamhe-
den recherchewerkzaamheden zijn en dat voor dergelijke werkzaamheden dus 
een vergunningplicht geldt. 
De beoordeling of het recherchewerkzaamheden zijn, zal echter altijd 
afhangen van de feitelijke omstandigheden van het geval. 
Het organisatieadviesbureau Necker van Naem had en heeft geen vergunning 
op basis van de Wpbr. 
Bij de totstandkoming van de Wpbr is niet gedacht aan de werkzaamheden 
van organisatieadviesbureaus waarop in casu wordt gedoeld. Bij een 
eventuele wijziging van de Wpbr in de toekomst kan en zal naast deze 
maatschappelijke ontwikkeling ook rekening worden gehouden met de 
ontwikkelingen omtrent de pre-employment screening, zoals deze door 
recruiters en uitzendbureaus wordt uitgevoerd.
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