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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 

1 

Nadere vraag van het lid Faber-Van de Klashorst (PVV) op 8 september 2016 
medegedeeld aan de Minister van Veiligheid en Justitie inzake de verstrekking 
van een politierapport in vervolg op schriftelijke vragen d.d. 2 februari 2016 en 
12 mei 2016, welke op 18 april 2016, respectievelijk 14 juni 2016 beantwoord 
zijn.1 

N.a.v. de brief d.d. 14 juni 2016 waarin de Minister van Veiligheid en Justitie de 
vragen beantwoordt betreffende een verstrekking van een politierapport, heeft 
de PVV fractie de volgende vervolgvraag. 

Antwoord van de heer Van der Steur (Minister van Veiligheid en Justitie) 
(ontvangen 26 oktober 2016). 

Vraag 1
Heeft het organisatiebureau Necker van Naem, op basis van de werkzaamhe-
den genoemd in de door Necker van Naem uitgebrachte offerte (zie bijlage2) 
aan de commissaris van de Koning van Gelderland, een vergunning nodig op 
basis van de Wpbr? 

Antwoord 1
Naar aanleiding van signalen dat er zowel bij organisatieadviesbureaus als bij 
een aantal opdrachtgevers van integriteitsonderzoeken van openbaar 
bestuurders onduidelijkheden bestonden omtrent de vraag of daarvoor een 
vergunning nodig was, waar deze en eerdere vragen van het lid Faber-Van de 
Klashorst (PVV) ook op betrekking hebben, heb ik in juli van dit jaar een brief, 
vergezeld van een factsheet met informatie over de wettelijke criteria voor het 
verrichten van dergelijke werkzaamheden, aan de VNG, IPO, de Unie van 
Waterschappen en de branchevereniging voor organisatieadviesbureaus 
gestuurd. Daarmee hoop ik deze organisaties en bedrijven handvatten te 
hebben aangereikt om te beoordelen of integriteitsonderzoeken die zij (laten) 
verrichten het karakter dragen van recherchewerkzaamheden, waarvoor een 
vergunning op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en 
recherchebureaus (Wpbr) noodzakelijk is. 
Zoals uit voornoemde factsheet ook blijkt zal per geval dienen te worden 
beoordeeld of er sprake is van recherchewerkzaamheden dan wel van een 

1 Zie Aanhangsel van de Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 2015–2016, 
nrs. 9 en 12.

2 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr. 158731.u.01
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recherchebureau, waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd. Dit 
geldt ook voor integriteitsonderzoeken van openbaar bestuurders en voor 
organisatieadviesbureaus zoals Necker van Naem, indien zij dergelijke 
onderzoeken verrichten. 
Tot op heden heeft Necker van Naem geen vergunningaanvraag ingediend. Er 
zal met Necker van Naem in gesprek worden gegaan over de desbetreffende 
offerte en de eventueel daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
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