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2. Wet- en regelgeving particulier onderzoeksbureau 
Het particuliere opsporings- en beveiligingswerkveld is gereguleerd in verschillende wetten en 
regelingen. Bij het uitvoeren van werkzaamheden dienen particulier onderzoekers zich aan deze 
regelingen te houden.  
 
In dit hoofdstuk gaan we verder in op de belangrijkste wet- en regelgeving waar particulier 
onderzoekers en particulier recherchebureaus zich aan moeten houden. 
In de Wetten en Regelingen bijlage zijn de relevante artikelen uit de WPBR, RPBR en AVG opgenomen. 

2.1. Regulering particuliere opsporingsbranche 

Voor 1 december 1992 was er geen wetgeving die de particuliere rechercheorganisaties reguleerde. 
Door een nieuwe wet werd het mogelijk om de branche aan controle te kunnen onderwerpen en de 
kwaliteit van de recherchebureaus te waarborgen. De particuliere recherchebranche werd opgenomen 
in de Wet op de weerkorpsen. Een particulier recherchebureau wordt sindsdien gezien als een 
particuliere beveiligingsorganisaties. De Wet op de weerkorpsen is later vervangen door de Wet 
Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR). 
 
Sinds 1992 heeft de particuliere recherchebranche in Nederland een grote ontwikkeling doorgemaakt. 
Door toenemende onveiligheidsgevoelens bij burgers en ondernemers, en de inperking van de 
werkzaamheden van de politie, wordt de vraag naar particuliere beveiliging en opsporing steeds 
groter. Naar verwachting zal de politie zich steeds meer op haar kerntaken richten, waardoor sommige 
(politie)werkzaamheden vrijvallen. De gaten die hierdoor ontstaan zullen onder meer opgevuld 
worden door particuliere organisaties. Om de kwaliteit van deze organisaties te waarborgen, heeft de 
overheid een duidelijke regelgeving opgesteld. 
 
De wetgeving voor particuliere recherchebureaus bestaat uit: 

- Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) 
- Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (RPBR) 
- Beleidsregels Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Beleidsregels PBR) 

 
Aanvullend op deze wetgeving is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook zeer 
belangrijk voor particulier onderzoekers. 
De AVG is ten behoeve van particuliere recherchebureaus verder uitgewerkt in de Privacygedragscode 
sector Particuliere Recherchebureaus (verder: privacygedragscode). 

2.2.  Wet, regeling en beleidsregels 

Wet 
De kwaliteit van particulier recherchebureaus wordt gereguleerd door middel van een wet, een 
regeling en een set beleidsregels. De Wet (WPBR) geeft de eisen die gesteld worden aan 
recherchebureaus, teneinde voorwaarden te scheppen voor een goed functioneren van deze bureaus. 
De eisen die besproken worden in de wet hebben betrekking op: 

-omgang met persoonsgegevens; 
-voorwaarden voor het te werk stellen van medewerkers; 
-omgang met klachten; en 
-borging van de continuïteit van recherchewerkzaamheden. 

 
 


