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1. Aanleiding 
Het stelsel bewaken en beveiligen is de afgelopen jaren onder druk komen 
te staan. Personen die die hun werk in dienst van de democratische 
rechtstaat uitvoeren zijn een voorwaarde van het functioneren van de 
democratische rechtstaat en het brede offensief tegen ondermijnende 
criminaliteit. Een van de prioriteiten is het versterking van de 
weerbaarheid van togadragers en journalisten. Een belangrijk fundament 
van dit traject is het centraal stellen van de te beveiligen persoon. In dat 
kader heeft ARQ Nationaal Psychotrauma in opdracht van de NCTV een 
onderzoek uitgevoerd naar de psychosociale gevolgen van bedreiging en 
beveiliging van advocaten en rechters. Dit onderzoek is een vervolg op 
eerdere onderzoeken die ARQ (in 2008 en 2020) heeft uitgevoerd naar de 
psychosociale effecten van bedreiging en beveiliging bij publieke 
ambtsdragers, zoals Tweede Kamerleden, burgemeesters en officieren 
van justitie. Doel van het onderzoek is om handvatten te bieden aan 
professionals binnen het stelsel bewaken en beveiligen als aan beide 
beroepsgroepen ten behoeve van het nemen van hun 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun medewerkers of de in 
hun beroepsgroep werkzame personen.  
 

2. Geadviseerd besluit 
U wordt gevraagd om akkoord te gaan met de inhoud van deze 
Kamerbrief en deze te ondertekenen ten behoeve van verzending aan de 
Tweede Kamer. Als bijlage wordt ook het rapport meegestuurd. 
 
Het advies is om akkoord te gaan.  
 

3. Kernpunten 
Het onderzoek is uitgevoerd onder een klein aantal deelnemers van de 
advocatuur en de rechtspraak en vormt daarmee geen representatieve 
weergave van de beroepsgroepen. Het onderzoek geeft wel 
aanknopingspunten om het bewakings- en beveiligingsproces te 
verbeteren. De aanbevelingen sluiten goed aan bij een van de pijlers van 
de reeds ingezette versterkingen van het stelsel van bewaken en 
beveiligen. Daarbij gaat het om de pijler het centraal stellen van de te 
beveiligen persoon:  
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Het bieden van psychosociale ondersteuning aan te beveiligen personen. 
• Verbeteren van het contact tussen te beveiligen personen en 

professionals werkzaam binnen het stelsel van bewaken en beveiligen.  
• Ontwikkeling van een app waarin onderdelen komen die betrekking 

hebben op de weerbaarheid van de te beveiligen persoon.  
• Uitvoering geven aan de ontwikkelagenda die is opgesteld met vier 

beroepsgroepen (OM, Raad voor de Rechtspraak, Nederlandse Orde 
van Advocaten en Persveilig).  

• Het aanbieden van weerbaarheidstrainingen, veiligheidsscans en een 
noodknop.  

• Aanbieding van een tool waarmee NAW-gegevens in online-registers 
voor de betreffende beroepsgroepen inzichtelijk wordt gemaakt 

• Ontwikkeling van een securityloket voor werkgevers ter ondersteuning 
van werkgevers om hun verantwoordelijkheid van hun medewerkers 
in te vullen, ook ten aanzien van psychosociale aspecten.  

 
4. Toelichting 

4.1 Afstemming 
De inhoud van deze brief is op ambtelijk niveau afgestemd met de 
volgende organisaties: DGRR, Raad voor de Rechtspraak en de 
Nederlandse Orde van Advocaten.  

 
5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

5.1 Toelichting 
De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  


