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De meerwaarde van particuliere recherchebureaus  

voor burgers, bedrijven en organisaties. 

 
De eerste vraag die bij u opkomt zal waarschijnlijk zijn:   
“Waarom zal ik aankloppen bij een particulier recherchebureau en niet bij de politie?” 
 
Het is van belang om te weten, dat de politie niet langer de enige speler in het  “criminaliteitsveld”  is.  
De politie is thans één van de organisaties in het veiligheidsnetwerk, die samen met andere publieke 
diensten, bestuurlijke toezichthouders en private organisaties (zoals particuliere recherche) zowel 
handhaving, toezicht, controle en opsporing verzorgen.   
Hoewel het veiligheidsveld dus al langer niet meer wordt bestuurd door alleen de politie, heeft deze 
wel meer bevoegdheden dan een particuliere organisatie. De (onveranderde) taken van de politie zijn 
ordehandhaving, opsporing van strafbare feiten en hulpverlening. In de uitoefening van deze taken 
kunnen zij gebruik maken van allerlei dwangmiddelen en bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld het bin-
nentreden, inbeslagneming en de aanhouding. Dit vindt altijd plaats onder het gezag van de  officier 
van justitie. 
 
Particuliere recherchebureaus voeren taken uit die enigszins op die van de politie lijken, behalve 
machtsuitoefening in naam der wet. Particuliere recherchebureaus kunnen echter wel nauwgezet 
samenwerken met de politie. 
 
De mentaliteit van een particuliere dienst is anders dan die van een publieke dienst. 
1. Particuliere bureaus dienen niet primair de rechtsorde, maar het gerechtvaardigd belang van 
de opdrachtgever. 
2. Particuliere bureaus zijn veel meer schadegericht dan de politie. Deze bureaus richten zich 
vooral op de vaststelling en beperking van de schade voor hun opdrachtgever. 
3. Een particulier onderzoeksbureau richt zich primair op de risico’s, financiële- of imagoschade 
van de opdrachtgever of relevante personen, alsmede op de vergoeding van de schade en secundair 
op de strafmaat (door de wetgever) van de veroorzaker.  
 
Vergunning door het Ministerie van Veiligheid en Justitie: 
Er wordt door de staatssecretaris van veiligheid en Justitie uitsluitend vergunning verleend voor het 
uitvoeren van werkzaamheden als particulier rechercheur of het in stand houden van een particulier 
recherche bureau, als er conform wettelijke regels wordt gewerkt. *Wet Particuliere beveiligingsor-
ganisaties en Recherchebureaus (Hierna Wpbr) 
 
In deze wetgeving staan onder andere de eisen beschreven die worden gesteld aan dit soort organi-
saties en bureaus. Er wordt eisen aan: 
1. De vergunningen; 
2. De opleidingen en diploma’s; 
3. Waarborgen voor betrouwbaarheid en integriteit; 
4. Toestemming van de korpschef regionale politie voor de inzet van medewerkers; 
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5. Het werken conform de privacy-gedragscode voor particuliere recherchebureaus. ( Deze ge-
dragscode bevat normeringen die een zorgvuldige omgang en opslag van persoonsgegevens moeten 
waarborgen). 
6. Het vaststellen van een klachtenregeling voor het recherchebureau (Conform art 18 Wpbr) 
 
Bedrijven 
Werknemerscriminaliteit komt vaak voor binnen bedrijven. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat ge-
middeld tussen de 50% en 65% van de ondervraagde ondernemingen te maken heeft gehad met 
diefstal / fraude door het eigen personeel. 
Als een werkgever verneemt dat één of meerdere van zijn werknemers zich schuldig maakt aan on-
oorbaar gedrag of wellicht strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld diefstal, verduistering, intimidatie, op-
lichting, ziektewetfraude (werken of klussen tijdens ziekteverzuim) en sollicitatiefraude, brengen de 
eisen van goed werkgeverschap met zich mee, dat een gedegen feiten onderzoek plaatsvindt voordat 
tot enige maatregel wordt besloten.  Wie in het civiele recht stelt moet ook bewijzen. 
  
Bovengenoemde feiten hebben vaak verregaande  consequenties voor het functioneren van een be-
drijf. Veelal wordt pas na het ontdekken van de feiten onderzoek verricht, terwijl ook preventief en 
vooraf maatregelen genomen kunnen worden. Denk hierbij aan een goed bedrijfsreglement, proto-
collen of screening van sollicitanten en werknemers.  
 
Burgers 
Burgers ervaren een groeiend onveiligheidsgevoel en een afnemend vertrouwen in het optreden van 
de overheid. Ook is men in mindere mate bereid risico’s van criminaliteit te aanvaarden. Daarbij han-
teren politie en andere publieke instanties een werkwijze waarbij burgers steeds meer zelf de ver-
antwoordelijkheid moeten dragen op het gebied van veiligheidszorg, omdat de overheden dit zelf 
niet langer aankunnen.  
In privé / persoonlijke situaties zijn onder andere de onderzoeken denkbaar bij relatiebedrog en over-
spel, diverse soorten van stalking, aantasting goede naam of eer (smaad),  vermissing van personen 
of gestolen goederen, oplichting en bedrog. 
 
Organisaties 
Diverse organisaties huren diensten van particuliere recherchebureaus in, als zij niet voorzien van 
bedrijfsrecherche. Denk hierbij aan Bankinstellingen; verzekeringsmaatschappijen; expertise-bureaus; 
schade-onderzoekbureaus; advocaten; woningbouwverenigingen; verzorgingstehuizen; grootwinkel-
bedrijven.  
 
Maar waarom wordt er toch vaak in eerste instantie bij een particulier recherchebureau aangeklopt 
in plaats van bij de politie?           
Hiervoor zijn verschillende redenen: 
 
1. Het is van belang te weten, dat volgens artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering alleen 
een onderzoek kan worden gestart door de politie wanneer een redelijk vermoeden van schuld aan 
strafbare feiten bestaat. Particuliere recherchebureaus zijn niet aan deze regel gebonden. Ook vroeg-
tijdige verdenkingen kunnen worden onderzocht.  
2. Het bedrijf kan tijdens een onderzoek de regie nog steeds in eigen hand houden. Gedurende 
een particulier recherche onderzoek en op basis van een rapportage kan het bedrijf bijvoorbeeld  
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bepalen wat er met de bereikte resultaten gebeurt. Aangifte doen, ontslag voorbereiden, schade 
verhalen, stilhouden, processen en bedrijfsreglementen aanpassen etc. 
3. Bedrijven willen zeker niet onnodig negatief in de publiciteit komen. Door het inschakelen van 
een particulier recherchebureau kan dit worden voorkomen, vanwege de privacy bescherming gedu-
rende en na het onderzoek.  
4. De inzet van verschillende onderzoeksmethoden van particuliere recherchebureaus is gevari-
eerd. De mogelijkheden zijn niet uitgebreider die van de politie, maar vaak kunnen methoden reeds 
sneller worden ingezet, omdat de betrokkene niet als verdachte hoeft te worden aangemerkt.   
5. De bureaus beschikken over de nodige specialistische kennis en hebben veelal niet te kampen 
met een capaciteitstekort. 
6. Een bedrijf geeft met een onderzoek op locatie een duidelijk signaal aan de medewerkers, 
want slachtoffers krijgen de aandacht die zij verdienen, medewerkers zien dat dergelijk gedrag binnen 
de organisatie niet wordt getolereerd en de dader merkt dat zijn handelen niet onopgemerkt is ge-
bleven.  
7. Ook kan een particulier onderzoekbureau helpen om het interne onderzoek op de juiste wijze 
bekend te maken in de organisatie. Met goede communicatie wordt onrust voorkomen. 
8. Als men weet hoe diefstal heeft kunnen plaatsvinden, dan kan men de preventieve maatrege-
len aanscherpen en/of procedures opstellen. Zijn er nog geen preventieve maatregelen, dan kan men 
deze op basis van de onderzoeksresultaten bepalen. Ook hierbij adviseert het particulier onderzoek-
bureau, alsmede bij het implementeren. 
9. Steeds vaker wordt door de opdrachtgevers de aangetoonde schade (en onderzoekskosten) 
verhaald op de dader. Het onderzoeksrapport helpt hierbij. (Er moet sprake zijn van een onrechtmati-
ge daad. Burgerlijk wetboek, boek 6, artikel 162). 

Concluderend kan gezegd worden dat particuliere recherchebureaus een belangrijke plek innemen 
binnen het veiligheidsveld. Het inschakelen van zo'n bureau - in plaats van de politie - kan  voordelen 
met zich meebrengen. Bijvoorbeeld wanneer het inschakelen van de politie niet in uw belang is. 

Hoewel het inschakelen van een particulier recherchebureau kosten met zich meebrengt, zijn veel 
auteurs het erover eens dat deze bureaus – met hun aanpak tegen werknemerscriminaliteit (en het 
veiligheidsveld in het algemeen) – veel goeds kunnen betekenen, mits gebonden aan regels die 
daadwerkelijk nageleefd worden. 
 
Meer weten over een intern onderzoek bij bedrijfscriminaliteit? 
Wilt u weten hoe zo’n intern onderzoek bij u in de organisatie aangepakt kan worden? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Het intakegesprek is altijd gratis.  
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