
 
Begrippen en definities 
 
 
Aanhouden 
Aanhouden heeft, volgens de Memorie van toelichting op het Wetboek van Strafvordering de 
betekenis van "de aanhouding ter voorgeleiding, dat wil zeggen ter geleiding voor de organen 
van justitie of politie". In de krant worden ook termen als “arresteren” genoemd. 
 
Achtergrondonderzoek 
De aanduiding van het type onderzoek, dat zich richt op het vaststellen van de achtergrond 
van natuurlijke personen (zoals sollicitanten, klanten en zakenpartners) en rechtspersonen, 
waarmee de opdrachtgever voornemens is om een contractuele relatie aan te gaan of te 
behouden. Achtergrondonderzoeken (in het Engels “backgroundscreening”) kennen 
verschillende verschijningsvormen, waaronder het pre employment-onderzoek. 
Vaak is een antecedentenonderzoek onderdeel van het achtergrondonderzoek. 
 
(Bedrijfs)spionage  
Spionage is het heimelijk vergaren van gegevens met het oogmerk een zo volledig mogelijk 
inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden en bedoelingen van een tegenstander of concurrent, 
met de bedoeling daarop of mede daarop het eigen beleid te bepalen. Indien de 
spionageactiviteit zich richt tegen een bedrijf wordt gesproken van bedrijfsspionage. 
 
Bestand 
Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens 
gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens 
bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen (artikel 1 lid 1 
aanhef en onder c Wet bescherming persoonsgegevens). 
 
Bijzondere persoonsgegevens 
persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke 
gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging alsmede 
strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk 
gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag (artikel 16 Wet 
bescherming persoonsgegevens). 
 
Corruptie 
Van corruptie is sprake als een medewerker in een functie iets doet of nalaat om daardoor 
persoonlijk van derden financiële of andere gunsten te verwerven. Het woord corruptie komt 
als zodanig in het Wetboek van Strafrecht niet voor. Net als fraude is corruptie een 
verzamelterm voor verschillende gedragingen die in uiteenlopende bepalingen van het 
Wetboek van Strafrecht zijn gesanctioneerd.  
 
Fraude 
Noch in het Burgerlijk Wetboek, noch in het Wetboek van Strafrecht is fraude als zodanig 
gedefinieerd. Een aantal verschijningsvormen van fraude is strafbaar gesteld in het Wetboek 
van Strafrecht, bijvoorbeeld als valsheid in geschrifte (art. 225 WvSr), verzwijging (art. 227a 
WvSr), oplichting (art. 326 WvSr) of verduistering (art 321 WvSr).  
Het Burgerlijk Wetboek kent ook een omschrijving van fraude, aangeduid als “bedrog” in art. 
3:44 BW.  
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Binnen de beroepsgroep van accountants wordt veelal de volgende definitie van fraude gehan-
teerd: "Het opzettelijk door één of meer personen vervalsen, weglaten, toevoegen of verwijde-
ren van gegevens teneinde waarden op onrechtmatige wijze van een ander te onttrekken en 
aan zichzelf te doen toevloeien." 
of korter: 
“Een opzettelijke handeling door een of meer personen waarbij misleiding wordt gebruikt om 
een onrechtmatig voordeel te behalen”. 
Deze definitie bevat twee kernelementen: De onrechtmatige onttrekking en daarmee bevoor-
deling en het verhullen van de onttrekking door middel van manipulatie van gegevens. 
Uiteindelijk gaat het altijd om manipuleren, liegen en bedriegen. 
 
Faillissementsfraude 
Faillissementsfraude kan worden omschreven als onoorbare financiële en/of administratieve 
gedragingen die zich afspelen in het kader van een faillissement. Hierbij kan worden gedacht 
aan het onttrekken of wegsluizen van geld of goederen aan respectievelijk uit de failliete 
boedel, het bevoordelen van één of meer schuldeisers, het opvoeren van onverplichte 
uitgaven, het niet verantwoorden van uitgaven aan de curator of het niet of niet volledig 
presenteren (laten verdwijnen) van de administratie, zodat de curator de vermogenspositie van 
de gefailleerde niet kan vaststellen. 
 
Geheimhoudingsplicht 
De plicht om te zwijgen tegenover derden, niet zijnde rechters. Geheimhouding kan 
voortvloeien uit contract of uit een wettelijk voorschrift. 
 
Klokkenluider 
Degene die een misstand (waaronder een strafbaar feit) binnen de onderneming of 
overheidsinstelling waarin hij werkzaam is aan de kaak stelt. 
 
Interview 
Een gesprek van een of meer particuliere onderzoekers met een persoon met het doel om 
aanwijzingen te vergaren over de al dan niet vermeende betrokkenheid van deze persoon of 
een derde bij een te onderzoeken gedraging of om informatie te vergaren over iemand in het 
kader van achtergrondonderzoeken. 
 
Jurisprudentie 
Jurisprudentie is een verzamelterm voor het geheel aan rechterlijke uitspraken. Hoewel iedere 
uitspraak wordt gewezen in een concrete zaak en de uitkomst wordt bepaald door de concrete 
omstandigheden van het geval, kunnen uitspraken een normerende werking hebben. Doordat 
rechterlijke uitspraken openbaar zijn en veelal gepubliceerd worden, kunnen ook andere 
rechters van de uitspraken kennis nemen. Met name de uitspraken van de hogere 
rechtscolleges, zoals het gerechtshof, de Hoge Raad en de Raad van State zijn van invloed op 
de rechtsvorming. 
 
Materieel strafrecht 
Het materiële strafrecht is het geheel van rechtsvoorschriften dat aangeeft welke gedragingen 
strafbaar zijn, waaruit de straf bestaat en of het strafrecht op de concrete feiten kan worden 
toegepast. 
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Openbaar Ministerie 
Het Openbaar Ministerie (OM) is één van de belangrijkste partijen bij het behandelen van 
strafzaken en behoort tot de rechterlijke macht. Het OM leidt de opsporingsonderzoeken en 
bepaalt welke strafzaken aan de rechter ter beoordeling worden voorgelegd. Wanneer het OM 
ter terechtzitting optreedt als openbaar aanklager wordt het ook wel staande magistratuur 
genoemd. 
 
Observatie 
Een methode van gegevensvergaring, waarbij bepaalde personen en/of objecten en/of situaties 
al dan niet met technische hulpmiddelen worden gadegeslagen ten einde informatie te 
vergaren. 
 
Onrechtmatig verkregen bewijs 
Bewijs dat op zich heel betrouwbaar kan zijn. Hetgeen zich in werkelijkheid heeft afgespeeld 
wordt op onmiskenbare wijze blootgelegd. Aan de wijze waarop het bewijs verkregen is 
kleven echter bezwaren. Procedureel kan onrechtmatig verkregen bewijs worden afgestraft 
met bewijsuitsluiting. Dat betekent dat de rechter van de betwiste bevindingen geen gebruik 
zal maken in de bewijsopbouw. Het gevolg daarvan kan zijn dat er onvoldoende feiten 
overblijven om de stelling hard te maken 
 
Opsporing 
Onder "opsporing" wordt verstaan: het onderzoek in verband met strafbare feiten onder het 
gezag van de officier van justitie met als doel het nemen van strafvorderlijke beslissingen (art. 
132a WvSv). Opsporing is een gerichte activiteit die wordt ondernomen indien er 
daadwerkelijk een strafbaar feit is gepleegd of daar aanwijzingen voor zijn. Dit is het 
klassieke opsporingsbegrip.  
Van "opsporing" is echter ook sprake indien onder verantwoordelijkheid van het Openbaar 
Ministerie opsporingshandelingen worden ondernomen omdat er aanwijzingen zijn dat een 
aantal personen in georganiseerd verband bezig is om misdrijven te beramen die een ernstige 
inbreuk op de rechtsorde maken. De opsporing richt zich dan op strafbare feiten die nog 
gepleegd moeten worden. 
 
Opsporingsambtenaren 
Artikel 127 WvSv verstaat onder opsporingsambtenaren: Alle personen die belast zijn met de 
opsporing van strafbare feiten. In artikel 141 WvSv worden de algemeen opsporingsambtena-
ren genoemd: de executieve ambtenaren van de reguliere politie, de aangewezen ambtenaren 
van de Koninklijke Marechaussee, de opsporingsambtenaren van de Bijzondere 
Opsporingsdiensten (BOD-en) en de officieren van justitie. De reikwijdte van hun 
opsporingsbevoegdheid is niet begrensd, vandaar de term algemeen opsporingsambtenaren. 
 
Particuliere alarmcentrale 
Een particuliere alarmcentrale is een onderneming die in de uitoefening van beroep of bedrijf 
ten behoeve van derden in een centraal alarmmeldpunt, de door de alarmapparatuur verzonden 
signalen ontvangt en beoordeelt en zonodig assistentie vraagt aan de politie, andere 
overheidsinstanties of particulieren (art. 3 aanhef en onder b WPBR). 
 
Particuliere bedrijfsbeveiligingsdienst 
Een particuliere bedrijfsbeveiligingsdienst is een door een private partij in stand gehouden 
organisatie die ten behoeve van de eigen organisatie beveiligingswerkzaamheden verricht (art. 
3 aanhef en onder d WPBR) 
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Particulier beveiligingsbedrijf 
Een particulier beveiligingsbedrijf is een onderneming of een onderdeel daarvan die in de 
uitoefening van beroep of bedrijf beveiligingswerkzaamheden verricht ten behoeve van 
derden en daarbij in hoofdzaak gebruik maakt van personen (art. 3 aanhef en onder a WPBR). 
 
Particulier geld- en waardetransportbedrijf 
Een particulier geld- en waardetransportbedrijf is een onderneming die in de uitoefening van 
beroep of bedrijf ten behoeve van derden geld en grote waarden met een beperkt volume 
vervoert (art. 3 aanhef en onder c WPBR). 
 
Particulier onderzoek 
Het onderzoek door een particulier, een bedrijf of een overheidsinstantie dat wordt ingesteld 
als er aanwijzingen dat iemand onregelmatigheden of misstanden begaat of begaan heeft en 
vaststelling daarvan van belang is voor het nemen van beslissingen. Het onderzoek is gericht 
op de waarheidsvinding. Voor degene die een beslissing moet nemen op basis van de 
resultaten van het particulier onderzoek is het van belang dat alle relevante gegevens worden 
vergaard en geanalyseerd. Bij het particulier onderzoek kan een inbreuk worden gemaakt op 
grondrechten en andere belangen van degene wiens gedragingen onderzocht worden. 
 
Particulier onderzoeker 
Een medewerker van een particulier onderzoeksbureau die recherchewerkzaamheden uitvoert. 
 
Particulier onderzoeksbureau 
Een recherchebureau of een andere organisatie dat/die recherchewerkzaamheden uitvoert. 
 
Particuliere recherchebureaus 
Een particulier recherchebureau is een natuurlijke of rechtspersoon, die in de uitoefening van 
beroep of bedrijf met winstoogmerk recherchewerkzaamheden verricht op verzoek van een 
derde, in verband met een eigen belang van deze derde en betrekking hebben op een of meer 
natuurlijke personen (artikel 1 lid 1 aanhef en onder f Wet particuliere 
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus). 
 
Persoonsgegeven 
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (artikel 1 
aanhef en onder a Wet bescherming persoonsgegevens). 
 
Pre-employmentonderzoek 
Het onderzoek dat door of in opdracht van een werkgever wordt ingesteld, alvorens deze een 
dienstbetrekking aangaat met een sollicitant, dan wel een persoon in diens bedrijf 
werkzaamheden laat verrichten. Een pre employmentonderzoek kan onder meer bestaan uit 
het controleren van identiteitsgegevens, het controleren van woonadresgegevens, het 
verifiëren van het opgegeven arbeidsverleden, het raadplegen van openbare bronnen (zoals de 
bestanden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en het Kadaster), het controleren van 
de echtheid van diploma’s en getuigschriften, het bevragen van voormalige werkgevers, 
referenten en andere personen, waaronder de sollicitant zelf en het instellen van een 
antecedentenonderzoek. 
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Privacy 
De woorden "privacy" of "persoonlijke levenssfeer" worden ook regelmatig genoemd in de 
context van de werkzaamheden van bedrijfsbeveiliging die in de uitvoering van haar werk 
gebruik maakt van fysieke beveiligingsmaatregelen en technieken, als cameratoezicht, 
visitatie, clean desk en toegangsregistratiesystemen. Daarnaast worden de woorden "privacy" 
en "schending van grondrechten" in de context van de werkzaamheden van degenen die belast 
zijn met het toezicht op de naleving van gedragsregels binnen de onderneming. Vele 
bedrijven beschikken over personeelsinformatie- en personeelsvolgsystemen. Deze systemen 
stellen de werkgever in staat met behulp van technologische hulpmiddelen prestaties en/of 
gedrag van werknemers te volgen en/of te registreren. Niet iedereen is even gelukkig met het 
toenemende toezicht. Schending van privacy op de werkplek heeft geleid tot metaforen als 
"de glazen werkplaats" en "de baas met röntgenogen".  
 
Pseudoklant 
Een vorm van observatie waarbij de particulier onderzoeker zich voor doet als (potentiële) 
klant om gedragingen van de dienstverlener waar te nemen als deze zijn dienst aanbiedt of 
uitvoert. Bij deze activiteit maakt de particulier onderzoeker diens ware identiteit of het 
waarom van het verzoek om een dienst te verlenen niet bekend. 
 
Publiekrecht 
Het publiekrecht regelt de rechtsverhouding tussen de overheid en de justitiabelen. Het 
publiekrecht omvat het staatsrecht, het bestuursrecht, het belastingrecht en het strafrecht. 
 
Recherchebureau 
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 verband met een eigen belang van deze derde en 
betrekking hebben op een of meer bepaalde natuurlijke personen (artikel 1 lid 1 aanhef en 
onder f Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus). 
 
Rechercheren 
Het vergaren en analyseren van gegevens over één of meer bepaalde natuurlijke personen 
en/of rechtspersonen naar aanleiding van (het vermoeden van) een onregelmatigheid met als 
doel waarheidsvinding met het oog op een te nemen (juridische) beslissing. 
 
Recherchewerkzaamheden volgens de Wpbr 
Het vergaren en analyseren van gegevens als bedoeld in artikel 1 lid 1 aanhef en onder e Wet 
particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. 
 
Rechtshandhaving 
Onder rechtshandhaving wordt verstaan het door de overheid of door anderen (doen) 
bevorderen dat wetten en regelingen overeenkomstig hun doel en strekking worden benut en 
toegepast. Rechtshandhaving omvat elke handeling die erop gericht is de naleving van rechts-
regels te bevorderen of een overtreding te beëindigen. 
 
Sabotage 
Sabotage is het opzettelijk handelen of nalaten met de bedoeling de goede gang van zaken in 
de onderneming of het productieproces te verstoren of onmogelijk te maken. Sabotage is 
eveneens een containerbegrip dat als zodanig niet in het Wetboek van Strafrecht te vinden is. 
Wel zijn vele gedragingen strafbaar gesteld die in de beveiligingsbranche als vormen van 
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sabotage worden aangemerkt. Genoemd worden brandstichting, diefstal (van vitale productie-
onderdelen) vernieling (van bijvoorbeeld communicatiemiddelen en automatisering). 
 
Strafrechtelijke persoonsgegevens 
Gegevens die betrekking hebben op zowel veroordelingen als op min of meer gegronde 
verdenkingen van strafbare feiten, alsmede gegevens omtrent de toepassing van het formele 
strafrecht. Veroordelingen betreffen gegevens waarbij de rechter, al dan niet onherroepelijk, 
strafrechtelijk gedrag heeft vastgesteld. Bij min of meer gegronde verdenkingen gaat het om 
concrete aanwijzingen dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. Bij 
gegevens omtrent de toepassing van het formele strafrecht kan gedacht worden aan het 
gegeven dat iemand gearresteerd is of dat tegen hem proces-verbaal is opgemaakt wegens een 
bepaald vergrijp. 
 
Toezicht 
Toezicht is een bestuurlijke activiteit waarmee het bestuursorgaan kan nagaan in hoeverre zijn 
regels worden nageleefd. Toezichtbevoegdheden stellen het bestuursorgaan in staat in de fase 
"waarin nog niets aan de hand hoeft te zijn" inspecties uit te oefenen en door controle na te 
gaan of de wettelijke voorschriften worden nageleefd. Zo kunnen bedrijven steek-
proefsgewijze worden gecontroleerd op naleving van de wettelijke voorschriften (preventief 
toezicht). Daarnaast kan gecontroleerd worden naar aanleiding van signalen, zoals een klacht 
(repressief toezicht). 
 
Trias politica 
Het Nederlandse rechtsbestel kenmerkt zich door scheiding van machten. We onderscheiden 
de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Deze scheiding van 
staatsmachten wordt de Trias Politica genoemd en is in de 18e eeuw ontwikkeld door de 
Franse rechtsgeleerde Montesquieu. 
 
Vertrouwelijke communicatie 
De uitwisseling van berichten en gegevens tussen twee of meer personen, waarbij de bij de 
gegevens- en berichtenuitwisseling betrokken personen de verwachting hebben dat hun 
communicatie niet door anderen wordt opgenomen, afgeluisterd en/of wordt ingezien of dat 
anderen daarvan op andere wijze kennis van nemen. Onder vertrouwelijke communicatie valt 
bijvoorbeeld een in beslotenheid gevoerd gesprek, berichtenuitwisseling via e-mail of 
gesprekken die over de telefoon gevoerd worden. Het opnemen van vertrouwelijke 
communicatie houdt in het opnemen van die woorden of signalen die worden uitgewisseld. 
Het houdt niet in het maken van afbeeldingen van personen die een gesprek voeren, zonder  
dat het gesprek wordt opgenomen of opgevangen. 
 
Verwerken van persoonsgegevens 
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, 
waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, 
opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of 
enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, 
alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens (artikel 1 aanhef en onder b 
Wet bescherming persoonsgegevens). 
 
Visitatie 
Visitatie is een maatregel die beoogt vast te stellen of goederen door personen volgens de 
vastgestelde regels het gebouw of terrein van de rechthebbende worden in- of uitgevoerd. 
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Visitatie is geen zelfstandige beveiligingsmaatregel, maar werkt ondersteunend aan 
regelingen over de in- en uitvoer van goederen. Visitatie heeft een preventief karakter. 
Voor de goede orde wordt vermeld dat het privaatrechtelijke begrip visitatie moet worden 
onderscheiden van het publiekrechtelijke begrip "onderzoek aan kleding en lichaam" zoals dat 
is geregeld in artikel 56 van het Wetboek van Strafvordering. Deze publiekrechtelijke 
onderzoeksbevoegdheid komt alleen toe aan opsporingsambtenaren en mag alleen worden 
toegepast bij een verdachte die is aangehouden. 
 
Voorlopige hechtenis 
Het bevel tot bewaring valt onder het begrip "voorlopige hechtenis". Voorlopige hechtenis is 
de vrijheidsbeneming ingevolge enig bevel van bewaring, gevangenneming of gevangen-
houding (artikel 133 van het Wetboek van Strafvordering) en kan voorafgaand aan de 
terechtzitting maximaal 104 dagen duren. 
 
Wetten 
Wetten kunnen onderscheiden worden in wetten in formele zin en wetten in materiële zin. Een 
wet in formele zin wordt vastgesteld door de regering en door de Staten-Generaal 
gezamenlijk. Een wet in materiële zin wordt vastgesteld door lagere wetgevers, zoals de 
gemeente, de provincie of het waterschap. 
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