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Betreft: Intrekken vergunning beveiligingsbedrijf DHS Security BV 
 
 

Aan de leden van de Gemeenteraad 
 
Zoals u uit de media hebt kunnen vernemen, heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie de 
vergunning van het beveiligingsbedrijf DHS Security BV (DHS) voor het in stand houden van een 
particulier beveiligingsbedrijf ingetrokken. Ook de toestemming aan de leidinggevenden van DHS om 
leiding te geven aan een beveiligingsbedrijf is ingetrokken. DHS verzorgde onder andere de 
beveiliging in het uitgaansgebied in het centrum van Den Helder. Ondanks het feit dat dit een 
beslissing is van het ministerie, vind ik het toch belangrijk u over een aantal zaken rond de door het 
ministerie gevolgde procedure te informeren. 
 
Regelgeving   
Om een beveiligingsbedrijf te mogen starten, moeten zowel het bedrijf zelf als de medewerkers aan 
diverse eisen voldoen. Deze eisen staan in de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en 
recherchebureaus (Wpbr). Een van de vereisten is dat het bedrijf vergunning krijgt van het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie. Daarvoor worden de leidinggevenden gescreend. De medewerkers van het 
bedrijf moeten zijn aangemeld bij de korpschef van de betreffende politieregio en ook die moet 
toestemming geven.   
 
Een vergunning of toestemming kan door de bevoegde instantie ook weer worden ingetrokken 
wanneer zich onregelmatigheden voordoen of hebben voorgedaan.  
 
Constateringen 
Op 22 juni 2010 heeft het ministerie aan DHS vergunning verleend voor het verrichten van  
beveiligingswerkzaamheden. Daarnaast is ook aan de leidinggevenden van het bedrijf toestemming 
verleend. 
 
Naar aanleiding van een aantal constateringen heeft de politie diverse rapportages aan het ministerie 
gestuurd op basis waarvan de vergunning op 1 augustus 2011 is ingetrokken.  
 
Procedure 
Volgens het ministerie is DHS op 10 mei 2011 op de hoogte gesteld van het voornemen de 
vergunning aan DHS in te trekken. DHS is daarbij in de gelegenheid gebracht een zienswijze naar 
voren te brengen. DHS heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Naar aanleiding van deze 
zienswijze is ook de korpschef van de regio Noord-Holland Noord gevraagd om aanvullende 
informatie. Deze is op 4 en 5 juli 2011 verstrekt. 
 
Op 1 augustus 2011 heeft het ministerie besloten de vergunning aan DHS in te trekken en ook de 
toestemming aan de leidinggevenden in te trekken, waarbij de ingediende zienswijze voor een groot 
deel door het ministerie is weerlegd. 
 
Het bestuur van Koninklijk Horeca Nederland, afdeling Den Helder (KHN, DH) is op ambtelijk niveau 
op 9 juni 2011 in kennis gesteld van het voornemen van het ministerie. Zij heeft toen aangegeven een 
alternatief achter de hand te hebben, wanneer de vergunning daadwerkelijk ingetrokken zou worden. 
Op 21 juli 2011 heb ik zelf nogmaals het bestuur van Koninklijk Horeca Nederland, afdeling Den 
Helder geïnformeerd over dit feit.   
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Toekomst 
Het intrekken van de vergunning is dus een bevoegdheid van het ministerie en dus niet ter 
beoordeling van de gemeente. Ik ga echter wel over de gevolgen van de intrekking van de vergunning 
voor wat betreft de veiligheid van het horecagebied. Daarom is de horeca door mij geïnformeerd over 
de intrekking. In overleg met de horeca is vervolgens getracht de veiligheid de komende twee weken 
te waarborgen. Daarin is voorzien doordat extra beveiliging op straat aanwezig is.   
 
Op 15 augustus 2011 vindt een al eerder gepland gesprek plaats met de politie, het  
Openbaar Ministerie en de horeca over de veiligheid in het uitgaansgebied in brede zin. 
 
 
Den Helder, 5 augustus 2011 
 
 
 
       De burgemeester van Den Helder,  

              
          Koen Schuiling 


