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T
ot ongeveer acht jaar geleden werkte ik 

als beveiliger/horecaportier. Dit werk 

deed ik altijd met plezier en was voor 

mij perfect te combineren met mijn 

rechtenstudie. Na mijn afstuderen ben ik op een ad-

vocatenkantoor gestart maar heb ik mijn werk als be-

veiliger in eerste instantie ook nog voortgezet. Afhan-

kelijk van de horecagelegenheid waar ik werkte, was 

het niet alleen gezelligheid. Soms moest ik optreden 

en dan kan je als beveiliger vaak niet anders dan fy-

siek ingrijpen. Maar de vraag die ik mijzelf steeds va-

ker ging stellen, was: wat zijn mijn rechten als beveili-

ger? Naarmate mijn studie vorderde, merkte ik dat ik 

onzekerder werd over wat ik nu wel of niet mocht 

doen. Dit gevoel werd versterkt toen mijn werkgever 

een artikel had gelezen over beveiligers die waren ver-

oordeeld voor mishandeling. Mij werd gevraagd of ik 

niet beter kon stoppen met mijn beveiligingswerk. 

Een veroordeling zou kunnen betekenen dat ik – zo-

als dat zo mooi heet – geschrapt zou kunnen worden 

van het tableau, ofwel dat ik het beroep van advocaat 

niet meer zou kunnen uitoefenen. Een veroordeling 

betekent vaak ook het einde van de toestemming van 

de afdeling Bijzondere Wetten van de politie.

In dit artikel zal ik u aan de hand van een drietal re-

cente zaken inzicht geven in mijn werk als advocaat 

wanneer ik optreed voor beveiligers en u enkele 

handvatten geven waar uw beveiligers op moeten let-

ten wanneer zij moeten ingrijpen.

1. OPENLIJK GEWELD IN VERENIGING

Openlijk geweld in vereniging is een strafbaar feit dat 

op de loer ligt voor alle beveiligers die zich op een be-

paald moment bezighouden met het verwijderen van 

een persoon. Dit gold ook voor een zaak waarin ik 

meerdere beveiligers heb bijgestaan waarbij een 

slachtoffer aangifte had gedaan vanwege openlijk ge-

weld.

 

De zaak was als volgt. Een beveiliger wordt in zijn ge-

zicht geslagen, gaat knock-out, en wanneer hij bijkomt 

ziet hij dat de dader op de grond ligt onder twee colle-

ga’s die hem in bedwang houden. De beveiliger loopt 

vervolgens richting de dader en schopt hem in zijn ge-

zicht. De dader wordt hiermee ook slachtoffer en 

breekt zijn neus. Vervolgens doet hij aangifte tegen 

alle drie de beveiligers. Het probleem voor de twee 

andere beveiligers is dat voor openlijk geweld niet ver-

eist is dat alle betrokkenen ook daadwerkelijk geweld 

gebruiken. Zo kan een opmerking als ‘Pak hem!’ al 

voldoende zijn om van openlijk geweld in vereniging 

te spreken. Laat staan wanneer je iemand vasthoudt 

en de ander geeft hem een schop, zoals in deze zaak. 

Waar het echter om gaat is de vraag of alle betrokken 

beveiligers nu opzettelijk geweld hebben gebruikt, ter-

wijl het feitelijk door slechts een van de beveiligers is 

gedaan. Mijn standpunt bij de rechtbank was dat de 

andere twee beveiligers puur hebben gehandeld met 

als doel een persoon onder bedwang te krijgen zon-
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der bewust de andere beveiliger te helpen met het ge-

ven van die schop. Juridisch gezegd: gehandeld vanuit 

hun eigen verantwoordelijkheid en positie naar be-

vind van zaken, zonder dat hierbij opzettelijk geweld 

is gepleegd. Zij wisten niet dat hun collega zou gaan 

schoppen en deden alleen hun werk als beveiliger. De 

rechtbank ging hierin mee en heeft de twee beveili-

gers vrijgesproken. Juist dit onderscheid wordt helaas 

niet altijd gemaakt bij de vervolgingsbeslissing van het 

openbaar ministerie. Ik zie vaak dat wanneer geweld 

wordt gebruikt door een beveiliger en een andere be-

veiliger bemoeit zich met dezelfde persoon, dat dan 

beiden worden vervolgd. Hier ligt dan ook een risico 

op de loer.

Mediation

Ook interessant zijn de gevolgen voor de beveiliger 

die schopte. Tegen hem was het bewijs rond. Dit gold 

ook voor de persoon die hem geslagen had. Ik heb 

vervolgens een mediationtraject voorgesteld. Dit ad-

vies werd opgevolgd waarna de rechtbank geen be-

lang meer zag in het opleggen van een straf. Door het 

geslaagde mediationtraject en de uitspraak van de 

rechter was ook Bijzondere Wetten van mening dat de 

beveiliger weer snel zijn werk mocht hervatten.

2. GEPAST OPTREDEN VERSUS MISHANDELING

Als beveiliger moet het uitgangspunt zijn om bij een 

incident op te treden in de-escalerende zin. Het is 

daarbij mijn ervaring dat rechtbanken ook het hande-

len van de gasten van invloed laat zijn op de vraag wat 

acceptabel wordt bevonden als reactie van de beveili-

ger. Een voorbeeld hiervan is een recente zaak (gepu-

bliceerd op 19-12-2016, met kenmerk 2016:8314) 

waarin de rechtbank Amsterdam als volgt overweegt:
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“De rechtbank stelt voorop dat het vastpakken en het 

geven van een enkele duw, op grond van de jurispru-

dentie, tot de bevoegdheden van een portier kunnen 

worden aangemerkt. Uit de beschikbare camerabeel-

den blijkt dat verdachte en zijn medeverdachte aange-

ver hardhandig hebben bejegend en bij zijn hoofd 

hebben vastgepakt en tegen de klapdeuren of muur 

van de [horecagelegenheid] hebben aangeduwd, ten-

einde hem van de [horecagelegenheid] te verwijde-

ren en vervolgens, nadat aangever op straat ten val 

was gekomen, naar verdachte stelt, ter de-escalatie 

weer naar binnen te voeren. Uit de beelden noch uit 

de verklaring van aangever kan echter blijken dat 

daarbij is gehandeld met overschrijding van de gren-

zen van betamelijkheid.”

 

Interessant is dat wordt bevestigd dat duwen in begin-

sel moet kunnen (let wel op, want een duw kan onder 

omstandigheden wel tot mishandeling leiden). Verder 

is vooral interessant dat in deze zaak, waarbij de gast 

dus volgens de rechtbank hardhandig wordt bejegend 

en met zijn hoofd tegen deuren of een muur wordt 

aangeduwd, wordt overwogen dat dit niet ongepast 

was. In deze zaak zijn beide cliënten vrijgesproken. 

Maar ik ben van mening dat het oordeel van de recht-

bank voor wat betreft de beoordeling van het hande-

len van mijn cliënten ook is ingegeven door het han-

delen van de gast zelf. En dat maakt het vak van 

beveiliger nu juist zo moeilijk. Hadden wij de zaak 

niet zo uitgebreid kunnen onderbouwen met de han-

delingen van de gast, dan had de uitspraak compleet 

anders kunnen zijn.

3. GETUIGEN EN CAMERABEELDEN

Wanneer zich een incident voordoet, is het allereerst 

van belang om in kaart te brengen wat er eventueel 

aan bewijs is. Zijn er camerabeelden, is er letsel of 

schade en zijn er getuigen (omstanders, collega’s)? 

Door direct alles in kaart te brengen, namen te note-

ren en eventuele beelden klaar te zetten, maakt u het 

werk van de politie makkelijker. Dit natuurlijk voor de 

gevallen waarin u als beveiliger de wens hebt om alles 

in alle openheid te verstrekken. Bij enige aarzeling 

hierover, verzamel alle gegevens, maar laat u dan eerst 

door een advocaat informeren. Zo heb ik een keer 

een beveiliger bijgestaan die mogelijk onjuist had ge-

handeld, waarna wij de afweging maakten om afwach-

tend te zijn in het onderzoek van de politie en geen 

namen te noemen en geen verklaring af te leggen. 

Resultaat was dat de zaak werd geseponeerd, omdat 

de politie onvoldoende bewijs had. 

Een voorbeeld van het veiligstellen van getuigen en 

het voordeel dat hier uiteindelijk mee behaald is, is 

een andere recente zaak van een beveiliger op een 

evenement waartegen aangifte is gedaan wegens mis-

handeling. De aangiften logen er niet om. Drie men-

sen zijn door de beveiliger knock-out geslagen. Vol-

gens diverse getuigen, in totaal zeven, was de 

beveiliger agressief en begon hij direct te slaan. Toen 

ik deze zaak kreeg, sprak ik met mijn cliënt en was hij 

heel stellig: “Ik werd door een groep belaagd en aan-

gevallen en heb mijzelf alleen verdedigd.” Toen hij 

werd opgeroepen voor verhoor, heeft hij niet ver-

klaard. Dit in afwachting van de stukken van het dos-

sier met de opmerking dat na ontvangst van het dos-

sier een verklaring zou worden ingediend. Wel had 

hij zelf een verklaring op papier gesteld, maar hierbij 

hebben wij ervoor gekozen deze ook niet direct in te 

dienen. Direct een verklaring op papier laten stellen, 

heeft als voordeel dat er te allen tijde voor gekozen 

kan worden die verklaring in te dienen met de op-

merking dat deze direct zonder enige invloed van het 

dossier of van buitenaf was opgesteld. Dit kan van in-

vloed zijn op de geloofwaardigheid van een verkla-

ring. 

Na ontvangst van de stukken wezen alle pijlen in de 

richting van mijn cliënt als dader. Dit maakte een zeer 

zorgvuldige verklaring van mijn cliënt noodzakelijk. 

Wij hebben ervoor gekozen op zoek te gaan naar 
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meer getuigen. En die hebben we uiteindelijk ook ge-

vonden. Hierna zijn alle getuigen, ook die al verklaard 

hadden en de nieuw gevonden getuigen, gehoord bij 

de rechter-commissaris. De getuigenissen van de getui-

gen die al in het dossier zaten, bleken contact te heb-

ben gehad voor het afleggen van de belastende verkla-

ringen. Dit bleken dus op elkaar afgestemde 

verklaringen te zijn. Tegelijk verklaarden de nieuwe 

getuigen in lijn met wat mijn cliënt vanaf het begin 

had gezegd waarbij ook kwam vast te staan dat niet de 

cliënt was begonnen, maar juist de aangevers. Door 

het feit dat mijn cliënt klem tegen de muur was ko-

men te staan en niet anders kon dan zichzelf verdedi-

gen, is hij met een beroep op noodweer vrijgespro-

ken. Door alleen terug te slaan terwijl hij geen kant op 

kon, vond de rechtbank dat gehandeld was uit zelfver-

dediging en op proportionele wijze. Zonder de nieu-

we getuigen hadden wij dit nooit kunnen aantonen.

CONCLUSIE

Ik hoop u een duidelijke uiteenzetting te hebben ge-

geven van enkele belangrijke knelpunten van het vak 

van beveiliger wanneer het strafrecht om de hoek 

komt kijken. Mijn ervaring is dat voorbereiding, ken-

nis en begeleiding van uw beveiligingspersoneel es-

sentieel is om strafzaken te voorkomen, maar ook – 

wanneer het wel tot een zaak komt – om deze tot een 

goed einde te brengen. n

Tim Farber is advocaat en mede-oprichter van Farber Zwaans-

wijk Advocaten (www.fzadvocaten.nl), initiator van de website 

www.rechtopveiligheid.nl en docent aan de Universiteit Leiden.

Tips

Een werkgroep van VBe NL is in overleg met politie en justitie om een werkinstructie te maken. 

Wanneer dit slaagt is dat wellicht iets waar een beveiliger goed mee uit de voeten kan in de 

praktijk. Tot die tijd zijn er de volgende tips waarop gelet moet worden wanneer zich een inci-

dent voordoet met de mogelijkheid van een strafrechtelijke vervolging:

•  Probeer altijd pratend de oplossing te vinden. Lukt dit niet of is dit geen optie, leg dit dan bij 

het afleggen van een verklaring uit.

•  Probeer voor het ingrijpen bij voorkeur over te gaan tot aanhouding, dat geeft net iets meer 

mogelijkheden tot het gebruik van dwang. Zoals bekend is iedere burger gerechtigd om over 

te gaan tot aanhouding bij het constateren van een strafbaar feit op heterdaad.

•  Wanneer dwang gebruikt moet worden, doe dit dan zo mogelijk samen met een collega. Dit 

geeft de mogelijkheid om iemand makkelijker te begeleiden en en er is dan bovendien een 

getuige.

•  Wanneer het incident zich heeft voorgedaan, breng dan het mogelijke bewijs in kaart: aanlei-

ding, namen getuigen, beelden, letsel, schade.

•  Bij de kleinste twijfel over eigen rol, geef nog geen verklaring af en bespreek uw handelen 

eerst met een advocaat of leidinggevende.

•  Stel voor uzelf, bij voorkeur voor uw advocaat, een verklaring op direct na het incident.

•  Laat u in geval van vervolging altijd bijstaan.

•  Vaak nodigt het OM verdachten van minder ernstige gevallen uit voor een OM-zitting. Op de 

zitting wordt dan een transactievoorstel gedaan. Let op: wanneer u hiermee akkoord gaat, er-

kent u schuld. Het feit komt op het strafblad te staan en kan worden meegenomen door Bij-

zondere Wetten.

•  Neemt Bijzondere Wetten contact met u op, laat u dan bijstaan of adviseren door iemand met 

ervaring. Ook bij een veroordeling treft u soms een luisterend oor bij Bijzondere Wetten.


