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Over dit boek
Als beveiliger bescherm je de belangen van een organisatie of een persoon. Dit vraagt van de
beveiliger een alerte en tegelijkertijd dienstverlenende houding. Maar ook interesse in wat
er in een organisatie gebeurt en oog voor de risico's en bedreigingen. Beveiligers zijn er om
de veiligheid te waarborgen en moeten zelf dus volkomen betrouwbaar zijn.

Beveiligers moeten durven optreden zonder te grote risico's te nemen. Ze zijn representatief,
ze dragen een uniform en als er iets gebeurt of als mensen een vraag hebben, wordt er actie
van ze verwacht.

De meeste beveiligers werken bij een particuliere beveiligingsorganisatie, die
beveiligingswerkzaamheden uitvoert bij opdrachtgevers. Ook zijn er beveiligers werkzaam bij
een eigen beveiligingsdienst van een onderneming.

Beveiligers verzorgen onder andere objectbeveiliging, mobiele surveillance, winkelbeveiliging,
geld- en waardetransport, evenementenbeveiliging of zijn werkzaam in een particuliere
alarmcentrale.

Thema’s
Het beveiligingsvak vraagt specifieke kennis en vaardigheden, een professionele
beroepshouding en een SVPB-diploma. Omdat de maatschappij continu verandert is het
belangrijk dat de beveiliger wordt opgeleid op basis van de meest actuele inzichten.

In dit theorieboek staat de gevraagde kennis (wat moet je weten), vaardigheden (wat moet
je kunnen) en beroepshouding (hoe moet je je gedragen) van een beveiliger centraal. Je doet
dat aan de hand van de volgende thema’s, die weer bestaan uit verschillende hoofdstukken:
1. De beveiliger en zijn werk
2. Communiceren en rapporteren
3. Controleren en surveilleren
4. Preventief en repressief handelen
5. Brandpreventie en -bestrijding
6. Veiligheidsorganisaties
7. Hulpmiddelen

De thema’s zijn gebaseerd op de SVPB examen eisen Beveiliger en kerntaak 1, kerntaak 2 en
kerntaak 3 van het basisdeel Kwalificatiedossier Particuliere beveiliging.

In het theorieboek Beveiliger | Wettelijke kaders en Algemene kennis vind je alle kennis,
vaardigheden en beroepshouding onderverdeeld in de volgende leereenheden:
1. Strafrecht
2. Strafvordering
3. Bijzondere wetgeving
4. Algemene kennis

Binnen elk thema wordt verwezen naar hoofdstukken uit hetzelfde thema of hoofdstukken
in andere thema’s. Wanneer je een ander hoofdstuk kunt raadplegen staat er een pictogram
in het theorieboek.

5



TITEL VAN HET THEMA WAARIN HET TE RAADPLEGEN HOOFDSTUK STAAT
Hier lees je in welk hoofdstuk je meer informatie kunt vinden.

Methodesite inORDE
Wanneer je de methodesite www.inorde.nu moet raadplegen, staat er een pictogram in het
theorieboek. Bij dit pictogram lees je welke bron je kunt opzoeken. Er zijn twee verschillende
pictogrammen:

BRON OP WWW.INORDE.NU
Hier lees je wat voor soort bron je kunt opzoeken en welke dit is.

ANIMATIE EN FILM OP WWW.INORDE.NU
Hier lees je welke animatie of film je kunt bekijken.

Inloggen op de methodesite
Voorin dit boek vind je de licentie voor de methodesite van inORDE: www.inorde.nu. Op deze
methodesite vind je animaties, films, weblinks en aanvullende bronnen ter ondersteuning van
de theorie.

Beschrijving inlogproces
Als je voor het eerst wilt inloggen op de methodesite, moet je eerst de licentie activeren. De
licentie is 24 maanden geldig vanaf het moment waarop je deze hebt geactiveerd.

KOP
Teskt

Hoe activeer je de licentie?
• Open je browser en ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
• Hier vind je een video over hoe je je licentie kunt activeren. Bekijk deze.
• Volg de stappen om je licentie te activeren.

Met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoord kun je inloggen op de methodesite
www.inorde.nu.

WERKEN MET WWW.INORDE.NU
Wanneer je wordt verwezen naar een video of ander soort bron op de methodesite, doe je
het volgende:
1. Ga naar www.inorde.nu.
2. Klik op ‘Studentenmateriaal’.
3. Kies voor ‘Beveiliger’ en ‘editie 2018’.
4. Selecteer de titel waar je mee werkt en vervolgens het thema waar je mee bezig bent.
5. Wil je de selectie verder verfijnen, dan kun je dit doen door te filteren op bronsoort.
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De beveiliger en zijn werk

In dit thema De beveiliger en zijn werk staan de volgende onderwerpen centraal.

1. Basiskennis beveiliging
Een overzicht van belangrijke basisbegrippen uit de beveiligingsbranche. Begrippen die je
nodig hebt om de taken van een beveiliger beter te begrijpen en uit te kunnen voeren.

2. De beroepshouding van een beveiliger
Over welke eigenschappen, vaardigheden en houdingsaspecten moet een beveiliger beschikken.
De beroepshouding van een beveiliger in beeld.

3. Hospitality
Naast het uitvoeren van beveiligingstaken treedt een beveiliger ook op als gastheer of
gastvrouw. Wat houdt dit gastheerschap - hospitality - in.

4. Waarnemen en observeren
Goed kunnen waarnemen is zeer belangrijk in het vak van beveiligen. Voorwaarde om te
kunnen beoordelen en te rapporteren. Wat houdt waarnemen in en hoe doe je dat.

5. Security awareness
Van een beveiliger wordt security awareness gevraagd. Op welke gevaren moet je letten en
welke maatregelen kun je nemen om risico’s te beperken.

6. Diensten verlenen
De belangrijkste taak van een beveiliger is het uitvoeren van de beveiligingstaken. Maar een
opdrachtgever, het publiek en gasten zien de beveiliger ook als dienstverlener.

7. Objecten
Beveiliging van objecten is een veel voorkomende vorm van beveiliging. Een overzicht van de
soorten objecten en de bijbehorende vormen van beveiliging.
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8. Schadelijke invloeden
Een overzicht van de natuurlijke, technische en menselijke risico’s bij het uitvoeren van
beveiligingstaken. Welke maatregelen kun je treffen om de risico’s te beperken.

9. Risicoanalyse en beveiligingsplan
Wat doe je in een risicoanalyse en welke schadecategorieën zijn er. Welke maatregelen kun
je in een beveiligingsplan opnemen om de risico’s te beperken.

SVPB exameneisen en KD Particuliere beveiliging

In de tabel wordt per onderwerp weergegeven welke SVPB examenonderdelen en kerntaken
uit het kwalificatiedossier centraal staan.

Kerntaak KD*SVPB-examenOnderwerp

B1-K1Beveiliging van objecten basisBasiskennis beveiliging

B1-K1
B1-K2
B1-K3

Beveiliging van objecten basis
Praktisch handelen basis

Beroepshouding beveiliger

B1-K1
B1-K2
B1-K3

Beveiliging van objecten basis
Praktisch handelen basis

Hospitality

B1-K1Beveiliging van objecten basisWaarnemen en observeren

B1-K1
B1-K2
B1-K3

Beveiliging van objecten basis
Praktisch handelen basis

Security awareness

B1-K1
B1-K3

Beveiliging van objecten basis
Praktisch handelen basis

Dienstverlenen

B1-K1Beveiliging van objecten basisObjecten

B1-K1
B1-K2

Beveiliging van objecten basis
Praktisch handelen basis

Schadelijke invloeden

B1-K1
B1-K2

Beveiliging van objecten basisRisicoanalyse en beveiligingsplan

*B1-K1: Signaleert risico’s en neemt preventieve maatregelen.
B1-K2: Treedt repressief op.
B1-K3: Voert dienstverlenende taken uit.
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1. BASISKENNISBEVEILIGING
Jij volgt de opleiding tot beveiliger. Daarvoor moet je veel weten en die kennis moet je kunnen
toepassen tijdens je werk als beveiliger. Voor jou als aankomend beveiliger is het
vanzelfsprekend belangrijk dat je weet wáár je komt te werken en wat je daar moet doen.

Een deel van wat je moet weten, bestaat uit kennis over basisbegrippen uit de
beveiligingsbranche. Die kennis heb je nodig om de taken van een beveiliger beter te begrijpen
en uit te kunnen voeren.

1.1 DE BEVEILIGINGSBRANCHE

Niemand kijkt nog verrast op als hij een beveiliger tegenkomt. In zo’n 100 jaar tijd is het aantal
beveiligers gegroeid van enkele honderden naar ongeveer 29.000 in 2018. Je komt ze op veel
plaatsen tegen.

Bekijk de film Veiligheid raakt iedereen.

THEMA VEILIGHEIDSORGANISATIES
Lees meer over dit onderwerp in Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.
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Indeling beveiligingsbranche
De beveiligingsbranche bestaat uit twee onderdelen:
1. technische beveiliging (installaties en techniek)
2. manbeveiliging

Manbeveiliging bestaat uit:
– bedrijfsbeveiliging (bedrijven met een eigen beveiligingsorganisatie)
– particuliere beveiliging. Een particulier beveiligingsbedrijf levert medewerkers en diensten

voor bijvoorbeeld objectbeveiliging, mobiele surveillance, particuliere alarmcentrales,
evenementenbeveiliging, persoonsbeveiliging en beveiliging van waardetransporten.

Waar werken beveiligers?
Beveiligers kom je tegen in vooral middelgrote en grote bedrijven, hotels, overheidsgebouwen,
scholen, ziekenhuizen, winkelcentra, bij evenementen en in wagens voor geld- en
waardetransport.

Je bent in dienst bij een particuliere beveiligingsorganisatie. Meestal is dat een
bedrijfsbeveiligingsdienst of een particulierbeveiligingsbedrijf. Daar moet je vanzelfsprekend
over een diploma Beveiliger beschikken. Veel bedrijven vinden het ook belangrijk dat je
beschikt over een EHBO-diploma of een BHV-diploma (bedrijfshulpverlening).

1.2 PUBLIEK EN PRIVAAT

De overheid is verantwoordelijk voor de veiligheid in publieke ruimtes. Particuliere
beveiligingsorganisaties verzorgen op verzoek de veiligheid in private ruimtes.

Veiligheidszorg van de overheid
De overheid heeft veel taken. Een van de belangrijkste is het bieden van veiligheid en
bescherming aan de burgers. De veiligheidszorg van de overheid richt zich voornamelijk op
publieke ruimtes. Die worden ook wel openbare ruimtes genoemd.

PUBLIEKE RUIMTE
Publieke ruimte is een gebied dat voor iedereen toegankelijk is, zoals straten, trottoirs en pleinen.
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De veiligheidszorg wordt in publieke ruimtes uitgevoerd door onder andere:
• opsporingsambtenaren
• toezichthouders
• medewerkers van justitie
• de krijgsmacht
• de brandweer
• de ambulancedienst
• de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
• de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
• de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Particuliere veiligheidszorg
Het meeste beveiligingswerk van particuliere beveiligingsorganisaties wordt uitgevoerd in
private ruimtes. Die worden ook wel ‘particuliere ruimtes’ genoemd.

PRIVATE RUIMTE
Een private ruimte is niet-openbaar gebied zoals bedrijfsgebouwen, winkels en privé terreinen.

1.3 WAT DOET EEN BEVEILIGER?

Preventie
De belangrijkste taak van een beveiliger is het voorkomen van ongewenste gebeurtenissen.
Dat noemen we ‘preventief handelen’. Je zorgt dat alles veilig is en veilig blijft. Je begrijpt
dat dit niet altijd mogelijk is.

Repressie
Als er dan toch iets gebeurt wat ongewenst is, moet je als beveiliger handelend optreden. Dat
noemen we ‘repressief handelen’. Bijvoorbeeld als er wat is gestolen, als er een ongeluk is
gebeurd of als er een brandje is uitgebroken.
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Hospitality
Steeds meer worden beveiligers ingezet als gastheer of gastvrouw. Ook kom je beveiligers
tegen achter receptiebalies. Daar houden ze zich bezig met het ontvangen en registreren van
bezoekers, het bedienen van de telefoon en sleutelbeheer.

THEMA DE BEVEILIGER EN ZIJN WERK
Lees meer over dit onderwerp in Hospitality.

Diensten verlenen
Een beveiliger besteedt vanzelfsprekend een groot deel van zijn tijd aan beveiligingstaken.
Maar dat is niet alles. In de praktijk is een beveiliger ook een deel van zijn tijd bezig met het
verlenen van diensten. Diensten zijn klantvriendelijke handelingen met als doel de goede
gang van zaken in een object of in een onderneming te verzekeren of te verbeteren.

THEMA DE BEVEILIGER EN ZIJN WERK
Lees meer over dit onderwerp in Dienst verlenen.

Bekijk de Film Werkzaamheden van beveiligers

1.4 BEVEILIGEN

Hoofddoelen en nevendoelen
Het hoofddoel van een onderneming zoals Philips is winst maken en daarom is het een
commerciële onderneming. Bij organisaties zoals de politie, de brandweer en een school is
winst maken niet het hoofddoel. Bij hen staat ‘het dienen van het algemene belang’ op de
eerste plaats.

Bij een hoofddoel zoals winst maken of dienen van het algemene belang, horen altijd enkele
bijkomende doelen. Die noemen we ook wel nevendoelstellingen. Die zijn ondersteunend
aan het hoofddoel en moeten het mogelijk maken om het hoofddoel te bereiken. Beveiliging
is een nevendoelstelling waarmee men bijvoorbeeld brand, ongelukken en diefstal probeert
te voorkomen.
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Beveiliging
Beveiliging (in het Engels security) is dus een nevendoelstelling, maar een onderneming zoals
Philips besteedt er wel veel geld aan. Uit ervaring blijkt namelijk dat een onderneming zonder
beveiligingsmaatregelen die de risico’s voldoende afdekken, in haar voortbestaan wordt
bedreigd.

BEVEILIGEN
Beveiligen is een verzamelnaam voor alle beveiligingsmaatregelen waaruit een onderneming kiest om
zich te beschermen tegen schadelijke invloeden die van binnenuit of van buitenaf komen.

Vier vormen van beveiligen
De maatregelen kunnen bestaan uit allerlei vormen van beveiliging zoals toegangscontrole
op personen, bewaken, surveilleren, toezicht houden, controleren van goederen, een hekwerk
om het gebouw, camera’s en rookmelders.

Deze en nog veel andere maatregelen en hulpmiddelen vind je in de vier vormen van
beveiliging:
1. materiële beveiliging (beveiliging waarbij hulpmiddelen worden gebruikt)
2. manbeveiliging (beveiliging met behulp van mensen)
3. personele beveiliging (beveiliging van en tegen personen)
4. animale beveiliging (beveiliging waarbij een dier wordt ingezet).

Animale
beveiliging

Personele
beveiliging

ManbeveiligingMateriële
beveiliging

Beveiliging met
dieren

Beveiliging van
personen

Toegangscontrole op
personen

Bouwkundige
hulpmiddelen

Beveiliging tegen
personen

Controle op
goederen

Technische
hulpmiddelen

SurveillerenVerbindingsmiddelen

Toezicht houdenAdministratieve
hulpmiddelen

Bewaken
Naast het begrip beveiligen wordt veel gesproken over het begrip bewaken.
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BEWAKEN
Bewaken is één van de vormen waarmee beveiligd kan worden. Het betekent een persoon of een (deel
van een) object voortdurend in de gaten houden.

Voorbeelden van bewakingstaken die door beveiligers worden uitgevoerd zijn:
• Toezicht houden op voorwerpen in een museumzaal.
• Bezoekers van een bank in de gaten houden.
• Bezoekers van een concert in de gaten houden.
• Gedetineerden op de luchtplaats van de gevangenis in de gaten houden.
• Bij de uitgang van een warenhuis bezoekers in de gaten houden.
• Met behulp van monitoren en camera’s de ingang van een object in de gaten houden.

1.5 DE BASISVAARDIGHEDEN

Om beveiligingswerk goed te kunnen uitvoeren, moet je een dienstverlenende instelling
hebben, kunnen samenwerken en vooral goed met mensen kunnen omgaan, ook als ze lastig
zijn. En verder moet je natuurlijk over vakkennis beschikken en die kunnen toepassen. Je moet
bijvoorbeeld weten onder welke voorwaarden je iemand mag aanhouden én je moet een
aanhouding in de praktijk kunnen uitvoeren.

De vier basisvaardigheden voor de beveiligingstaken:

1. Preventieve vaardigheden
Een beveiliger moet ongewenste gebeurtenissen waarbij derving, schade of lichamelijk letsel
plaatsvindt, kunnen voorkomen. Dat is preventie. Daarvoor moet je veel controleren en
observeren.

2. Signaleren
Preventie heeft niet altijd het gewenste effect. Als er dan toch een ongewenste gebeurtenis
plaatsvindt, moet een beveiliger die herkennen. Dat is signaleren.

3. Alarmeren
De volgende stap is alarmeren. Wie er alarmeert en op welke wijze dat plaatsvindt, hangt af
van de bestaande instructies en de aard van de ongewenste gebeurtenis.

4. Repressieve vaardigheden
Alle handelingen die een beveiliger ná een ongewenste gebeurtenis uitvoert, zijn repressieve
handelingen.

Repressie heeft drie doelen:
1. een einde maken aan de ongewenste gebeurtenis
2. de gevolgen van de ongewenste gebeurtenis zo veel mogelijk beperken
3. voorkomen dat een ongewenste gebeurtenis opnieuw plaatsvindt.
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Over dit boek
Als beveiliger bescherm je de belangen van een organisatie of een persoon. Dit vraagt van de
beveiliger een alerte en tegelijkertijd dienstverlenende houding. Maar ook interesse in wat
er in een organisatie gebeurt en oog voor de risico's en bedreigingen. Beveiligers zijn er om
de veiligheid te waarborgen en moeten zelf dus volkomen betrouwbaar zijn.

Beveiligers moeten durven optreden zonder te grote risico's te nemen. Ze zijn representatief,
ze dragen een uniform en als er iets gebeurt of als mensen een vraag hebben, wordt er actie
van ze verwacht.

De meeste beveiligers werken bij een particuliere beveiligingsorganisatie, die
beveiligingswerkzaamheden uitvoert bij opdrachtgevers. Ook zijn er beveiligers werkzaam bij
een eigen beveiligingsdienst van een onderneming.

Beveiligers verzorgen onder andere objectbeveiliging, mobiele surveillance, winkelbeveiliging,
geld- en waardetransport, evenementenbeveiliging of zijn werkzaam in een particuliere
alarmcentrale.

Thema’s
Het beveiligingsvak vraagt specifieke kennis en vaardigheden, een professionele
beroepshouding en een SVPB-diploma. Omdat de maatschappij continu verandert is het
belangrijk dat de beveiliger wordt opgeleid op basis van de meest actuele inzichten.

In dit theorieboek staat de gevraagde kennis (wat moet je weten), vaardigheden (wat moet
je kunnen) en beroepshouding (hoe moet je je gedragen) van een beveiliger centraal. Je doet
dat aan de hand van de volgende thema’s, die weer bestaan uit verschillende hoofdstukken:
1. Strafrecht
2. Strafvordering
3. Bijzondere wetgeving
4. Algemene kennis

De thema’s zijn gebaseerd op de SVPB examen eisen Beveiliger en kerntaak 1, kerntaak 2 en
kerntaak 3 van het basisdeel Kwalificatiedossier Particuliere beveiliging.

In het theorieboek Beveiliger | Beveiliging van objecten basis en Waarnemen basis vind je alle
kennis, vaardigheden en beroepshouding onderverdeeld in de volgende thema’s:
1. De beveiliger en zijn werk
2. Communiceren en rapporteren
3. Controleren en surveilleren
4. Preventief en repressief handelen
5. Brandpreventie en -bestrijding
6. Veiligheidsorganisaties
7. Hulpmiddelen

Binnen elk thema wordt verwezen naar hoofdstukken uit hetzelfde thema of hoofdstukken
in andere thema’s. Wanneer je een ander hoofdstuk kunt raadplegen staat er een pictogram
in het theorieboek.
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TITEL VAN HET THEMA WAARIN HET TE RAADPLEGEN HOOFDSTUK STAAT
Hier lees je in welk hoofdstuk je meer informatie kunt vinden.

Methodesite inORDE
Wanneer je de methodesite www.inorde.nu moet raadplegen, staat er een pictogram in het
theorieboek. Bij dit pictogram lees je welke bron je kunt opzoeken. Er zijn twee verschillende
pictogrammen:

BRON OP WWW.INORDE.NU
Hier lees je wat voor soort bron je kunt opzoeken en welke dit is.

ANIMATIE EN FILM OP WWW.INORDE.NU
Hier lees je welke animatie of film je kunt bekijken.

Inloggen op de methodesite
Voor in het theorieboek Beveiliger | Beveiligen van objecten basis & Waarnemen basis vind je
de licentie voor de methodesite van inORDE: www.inorde.nu. Op deze methodesite vind je
animaties, video’s, weblinks en aanvullende bronnen ter ondersteuning van de theorie.

Beschrijving inlogproces
Als je voor het eerst wilt inloggen op de methodesite, moet je eerst de licentie activeren. Deze
licentie vind je voor in het theorieboek Beveiliger | Beveiliging van objecten basis & Waarnemen
basis. De licentie is 24 maanden geldig vanaf het moment waarop je deze hebt geactiveerd.

Hoe activeer je de licentie?
• Open je browser en ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
• Hier vind je een video over hoe je je licentie kunt activeren. Bekijk deze.
• Volg de stappen om je licentie te activeren.

Met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoord kun je inloggen op de methodesite
www.inorde.nu.

WERKEN MET WWW.INORDE.NU
Wanneer je wordt verwezen naar een video of ander soort bron op de methodesite, doe je
het volgende:
1. Ga naar www.inorde.nu.
2. Klik op ‘Studentenmateriaal’.
3. Kies voor ‘Beveiliger’ en ‘editie 2018’.
4. Selecteer de titel waar je mee werkt en vervolgens het thema waar je mee bezig bent.
5. Wil je de selectie verder verfijnen, dan kun je dit doen door te filteren op bronsoort.
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Strafrecht

In dit thema Strafrecht staan de volgende onderwerpen centraal:

1. Het Wetboek van Strafrecht
Een globaal overzicht van de inhoud van het Wetboek van Strafrecht waarbij een aantal
onderwerpen worden behandeld, zoals: het legaliteitsbeginsel, het territorialiteitsbeginsel,
poging en schuld.

2. Poging
Een globaal overzicht van de inhoud van het Wetboek van Strafrecht waarbij een aantal
onderwerpen worden behandeld, zoals: het legaliteitsbeginsel, het territorialiteitsbeginsel,
poging en schuld.

3. Daders en medeplichtigen
Het Wetboek van Strafrecht onderscheidt vier soorten daders en de medeplichtigen. De rechter
bepaalt tijdens de rechtszitting wat een verdachte is.

4. Strafuitsluitingsgronden
Een strafuitsluitingsgrond is een goede reden om een dader van een strafbaar feit niet te
straffen. Een beveiliger moet vijf strafuitsluitingsgronden kunnen onderscheiden.
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5. Afpersing | afdreiging
Beveiligers kunnen in hun werk te maken krijgen met afpersing en afdreiging. Wat betekenen
de begrippen en wat zijn de verschillen tussen de twee misdrijven?

6. Bedreiging
Het Wetboek van Strafrecht maakt onderscheid tussen strafbare bedreigingen en niet-strafbare
bedreigingen. Wat betekenen de begrippen en welke bedreigingen zijn als misdrijf strafbaar?

7. Diefstal | verduistering | verduistering in dienstbetrekking
Diefstal, verduistering en verduistering in dienstbetrekking lijken veel op elkaar. Wat betekenen
de begrippen en wat zijn de belangrijkste verschillen?

8. Hinderlijk volgen
Wat is hinderlijk volgen op de openbare weg?

9. Huisvredebreuk | lokaalvredebreuk | verboden toegang
Huisvredebreuk, lokaalvredebreuk en ‘verboden toegang’ lijken veel op elkaar en worden
daarom wel eens verward. Een beveiliger moet deze misdrijven kunnen beschrijven en
onderscheiden.

10. Verstoren openbare orde | openbare dronkenschap
Het Wetboek van Strafrecht kent artikelen die over alcoholgebruik gaan. Verstoren van de
openbare orde en openbare dronkenschap worden behandeld.

11. Mishandeling | zware mishandeling
Het Wetboek van Strafrecht onderscheidt meerdere vormen van mishandeling. Als beveiliger
moet je mishandeling en zware mishandeling kunnen beschrijven en onderscheiden.

12. Openlijke geweldpleging | vernieling | straatschenderij
Het Wetboek van Strafrecht maakt onderscheid tussen openlijke geweldpleging, vernieling
en straatschenderij. Een beveiliger moet deze strafbare feiten kunnen beschrijven en
onderscheiden.

13. Opzettelijke brandstichting | brand door schuld
Bij zowel ‘opzettelijke brandstichting’ als bij ‘brand door schuld’ gaat het strafbare feit over
brand, een ontploffing of een overstroming. De verschillen moet je als beveiliger kunnen
beschrijven.

14. Weigeren hulpbetoon | nalaten van hulp
Bij deze twee overtredingen gaat het over niet- bieden van hulp. Een beveiliger moet de
verschillen tussen deze twee overtredingen kunnen beschrijven.

15. Terrorismebestrijding
De bestrijding van terrorisme moet op de eerste plaats voorkomen dat terroristisch geweld
kan worden toegepast. Als dat niet lukt, moeten de gevolgen zo veel mogelijk beperkt worden.
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SVPB exameneisen en KD Particuliere beveiliging

In de tabel wordt per onderwerp weergegeven welke SVPB examenonderdelen en kerntaken
uit het kwalificatiedossier centraal staan.

Kerntaak KD*SVPB-examenOnderwerp

B1-K2Wettelijke kaders basisHet Wetboek van Strafrecht

B1-K2Wettelijke kaders basisPoging

B1-K2Wettelijke kaders basisDaders en medeplichtigen

B1-K2Wettelijke kaders basisStrafuitsluitingsgronden

B1-K2Wettelijke kaders basisAfpersing | afdreiging

B1-K2Wettelijke kaders basisBedreiging

B1-K2Wettelijke kaders basisDiefstal | verduistering | verduistering in
dienstbetrekking

B1-K2Wettelijke kaders basisHinderlijk volgen

B1-K2Wettelijke kaders basisHuisvredebreuk | lokaalvredebreuk |
verboden toegang

B1-K2Wettelijke kaders basisVerstoren openbare orde | openbare
dronkenschap

B1-K2Wettelijke kaders basisMishandeling | zware mishandeling

B1-K2Wettelijke kaders basisOpenlijke geweldpleging | vernieling |
straatschenderij

B1-K2Wettelijke kaders basisOpzettelijke brandstichting | brand door
schuld

B1-K2Wettelijke kaders basisWeigeren hulpbetoon | nalaten van hulp

B1-K2Wettelijke kaders basisTerrorismebestrijding

*B1-K2: Signaleert risico’s en neemt preventieve maatregelen
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1. HET WETBOEK VAN
STRAFRECHT
Het Wetboek van Strafrecht bestaat uit drie boeken: Algemene bepalingen, Misdrijven en
Overtredingen. De wetsregels in het Wetboek van Strafrecht horen bij onze geschreven regels.

1.1 WETTEN EN VERORDENINGEN

Regels die door de overheid zijn bedacht, noemen we geschreven regels of geschreven recht.
Het doel van die regels is onze samenleving leefbaar te maken en te houden. Het recht bestaat
uit regels die in wetten en verordeningen zijn vastgelegd.

WET
Een wet is een geschreven regel, die is gemaakt door de landelijke overheid en die geldt voor iedereen
en overal op Nederlands grondgebied.

VOORBEELDEN NEDERLANDSE WETTEN
• De Grondwet
• De Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
• De Wet wapens en munitie
• De Wegenverkeerswet 1994

De Grondwet is de belangrijkste wet in Nederland. Het bevat de regels voor de inrichting van
de Nederlandse staat en de grondrechten van de burgers.
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Bekijk de animatie Grondwet

VERORDENING
Een verordening is een soort huishoudelijk reglement en bestaat uit geschreven regels die zijn gemaakt
door een provinciale of gemeentelijke overheid of door een waterschap. Een verordening geldt alleen
op het grondgebied van de provincie of van de gemeente.

Recht
Voor wie gelden de regels die door de overheid zijn opgesteld? Geschreven recht wordt
verdeeld in publiekrecht en privaatrecht.

Publiekrecht
Het publiekrecht regelt de algemene belangen van onze samenleving. Het zijn regels waarvan
de burgers samen vinden dat ze voor onze samenleving belangrijk zijn. Overtreding van een
regel is geen zaak tussen een dader en een slachtoffer, maar tussen een dader en de
samenleving. Iedereen (dus ook de overheid) moet zich aan de regels houden.

Privaatrecht
Het privaatrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling en wordt daarom
ook wel ‘burgerlijk recht’ of ‘civiel recht’ genoemd. Een burger kan in het privaatrecht ook
een bedrijf of een instelling zijn. De regels uit het privaatrecht gelden, net als de regels uit
het publiekrecht, voor iedereen.

Weblink Rechtspraak in Nederland

Strafrecht
Het strafrecht is een onderdeel van het publiekrecht en is vastgelegd in twee wetboeken:
1. Het Wetboek van Strafrecht
2. Het Wetboek van Strafvordering.

Wetboek van Strafrecht
Het Wetboek van Strafrecht maakt onderdeel uit van het publiekrecht en gaat over de inhoud
van de regels: wat is strafbaar en wie is strafbaar?

De drie boeken
Het Wetboek van Strafrecht bestaat uit drie boeken:
1. Algemene bepalingen
2. Misdrijven
3. Overtredingen.
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De boeken 1, 2 en 3 zijn achter elkaar in één Wetboek van Strafrecht opgenomen. Ze bestaan
uit titels en elke titel heeft wetsartikelen (bijna 500). Wetsartikelen zijn meestal onderverdeeld
in lid 1, lid 2 enzovoort.

1.2 BOEK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

In boek 1 Algemene bepalingen lees je de zogenoemde algemene bepalingen. Deze bepalingen
geven algemene regels die gelden voor de strafbaarheid van misdrijven en overtredingen.

STRAFBAAR
Strafbaar zijn menselijke gedragingen die passen bij de omschrijving in de wet en die wederrechtelijk
(in strijd met de regels) en verwijtbaar zijn.

Belangrijke algemene bepalingen zijn:
• Het legaliteitsbeginsel (artikel 1)
• Rechtsmacht (artikel 2 en 3)
• De slotbepaling (artikel 91)
• Opzet en schuld
• Strafbare feiten.

Het legaliteitsbeginsel
Het legaliteitsbeginsel is een belangrijk artikel in onze democratie en voor onze rechtsstaat.
Het legaliteitsbeginsel moet voorkomen dat de overheid met terugwerkende kracht regels
kan opleggen.

Het handelen van de overheid moet daarom altijd gebaseerd zijn op een vooraf aanwezige
wetsregel.

Artikel 1 Wetboek van Strafrecht
1. Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.
2. Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de

verdachte gunstigste bepalingen toegepast.

Toelichting legaliteitsbeginsel artikel 1 lid 1
Lid 1 geeft aan dat iets pas strafbaar is als er een wetsregel is die op het moment dat het feit
gepleegd is, zegt dat het feit strafbaar is. Met andere woorden: iemand kan alleen gestraft
worden voor een feit waarvan een wetsregel zegt dat het feit strafbaar is.
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VOORBEELDEN LEGALITEITSBEGINSEL
Peter heeft zijn huis zeer hoog verzekerd tegen brand. Als hij op vakantie gaat, geeft hij
een vriend € 1.000 om het huis in brand te steken. Met het geld van de verzekering wil Peter
een luxe leven gaan leiden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. De vriend wordt
als dader van brandstichting aangehouden. Hij wordt gestraft omdat op het moment dat
hij de brand stichtte, opzettelijke brandstichting strafbaar was. Ook Peter wordt gestraft
als uitlokker van dit misdrijf.

Youri fokt als hobby met een zeldzaam hondenras. Op 2 september heeft hij weer twee
pups verkocht. Op 1 november wordt het fokken en handelen met dit hondenras verboden.
De buurman van Youri, die een hekel aan honden heeft, meldt de politie op 5 november
dat Youri in september heeft gefokt en gehandeld. Youri wordt niet vervolgd en gestraft
omdat fokken en handelen op 2 september nog niet strafbaar was.

Toelichting legaliteitsbeginsel artikel 1 lid 2
Lid 2 gaat over veranderingen in de wet. Soms wordt de inhoud van een wetsartikel of de
straf die de het wetsartikel noemt, veranderd. Dan kan een verdachte van een strafbaar feit
daar met terugwerkende kracht van profiteren als dat gunstig voor hem is.

De regel uit lid 2 geldt alleen maar voor verdachten (zij zijn nog niet berecht). Daders (zij zijn
al gestraft) kunnen er niet van profiteren.

VOORBEELD TERUGWERKENDE KRACHT
Marion wordt 12 maart door de politie staande gehouden omdat ze in de auto niet handsfree
aan het bellen was. Ze beweert dat het niet waar is. Ze accepteert geen bekeuring en moet
op 30 oktober voor de rechter verschijnen. Vanaf 15 september wordt het bellen zonder
handsfree weer toegestaan. Marion heeft op 15 september nog niet terechtgestaan en mag
daarom met terugwerkende kracht profiteren van de wetswijziging. Ze wordt daarom niet
gestraft.

Als Marion op 14 september terecht had gestaan, was een straf wel mogelijk geweest. Na
een veroordeling was ze op 15 september geen verdachte, maar dader geweest. Dan had
ze ook niet mogen profiteren van de regel uit lid 2.

Rechtsmacht
Een staat heeft het recht zelf te bepalen waar zijn regels van toepassing en strafbaar zijn. Dat
recht noemen we ‘rechtsmacht’.

In Nederland bestaat rechtsmacht uit het territorialiteitsbeginsel en het vlagbeginsel.

Het territorialiteitsbeginsel
In artikel 2 van het Wetboek van Strafrecht wordt het territorialiteitsbeginsel behandeld.

Artikel 2 Wetboek van Strafrecht
De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig
maakt.
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Toelichting territorialiteitsbeginsel artikel 2
Dit wetsartikel zegt dat de Nederlandse strafwet in Nederland geldt. Daarmee wordt het
Nederlandse grondgebied bedoeld. Een grondgebied van een staat wordt ook wel een
territorium genoemd. Daarom noemen we het beginsel dat de Nederlandse strafwet in
Nederland geldt: ‘het territorialiteitsbeginsel’.

Het Nederlands grondgebied bestaat uit het vaste land, de Zeeuwse en de Waddeneilanden
en het water binnen onze grenzen, zoals meren, rivieren en kanalen. Ook het luchtruim
daarboven hoort bij het Nederlands grondgebied. Verder hoort een smalle strook water (12
zeemijlen = 22,2 km) langs onze kust en het luchtruim daarboven ook tot Nederlands
grondgebied. Die strook water noemen we de ‘territoriale wateren’.

Iedereen die op Nederlands grondgebied een strafbaar feit begaat, valt onder het Nederlandse
strafrecht en wordt in Nederland berecht. Daarbij maakt het niet uit wie de dader is en welke
nationaliteit de dader heeft.

VOORBEELDEN TERRITORIALITEITSBEGINSEL
• Een Nederlander maakt zich in Drenthe schuldig aan oplichting van oude mensen. Hij

wordt in Nederland vervolgd en berecht, omdat het strafbare feit op Nederlands
grondgebied heeft plaatsgevonden.

• Een Australiër die hier tijdelijk voor zijn werk verblijft, steekt tijdens een ruzie in een
Rotterdams café een Engelsman. De Australiër wordt in Nederland vervolgd en berecht.

• Een Amerikaanse vakantieganger mishandelt een Nederlandse medewerker van een
veerboot tijdens de overtocht van Harlingen naar Terschelling. De Amerikaan wordt in
Nederland vervolgd en berecht.

• Een Roemeen steelt in het centrum van Utrecht portemonnees uit tassen van winkelende
mensen. Daarbij wordt hij op heterdaad betrapt en aangehouden. Deze Roemeen wordt
in Nederland vervolgd en berecht.

LET OP!
Het Nederlandse strafrecht is natuurlijk niet van toepassing buiten Nederlands grondgebied,
maar ook niet op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Een Nederlander die bijvoorbeeld in
Duitsland wordt aangehouden voor winkeldiefstal, valt onder het Duitse strafrecht en wordt
daar berecht.
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