SVPB
De SVPB bevordert de professionele en duurzame ontwikkeling van aankomende en zittende
beroepsbeoefenaren in de sector Particuliere Beveiliging en neemt onder meer examens af.
https://www.svpb.nl

Registreren besluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op uw verzoek een beslissing genomen waarin:
a. op grond van artikel 8, tweede lid van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en
recherchebureaus (Wpbr) u ontheffing wordt verleend van een van de volgende
opleidingseisen: bezit van de SVPB/ECABO-diploma’s Beveiliger of Particulier onderzoeker of
de SVPB/ECABO-certificaten Event Security Officer, Basisopleiding Centralist Alarmcentrale,
Persoonsbeveiliging of Winkelsurveillance;
OF
b. op grond van artikel 5, zesde lid, aanhef en onder k. van de Regeling particuliere
beveiligingsorganisaties (Rpbr) uw diploma, certificaat of andere titel op het gebied van
beveiligingswerkzaamheden, behaald in een andere lidstaat van de Europese Unie,
gelijkwaardig is gesteld aan een van de volgende diploma’s en/of certificaten: SVPB/ECABOdiploma’s Beveiliger of Particulier onderzoeker of de SVPB/ECABO-certificaten Event Security
Officer, Basisopleiding Centralist Alarmcentrale, Persoonsbeveiliging of Winkelsurveillance.
U kunt deze beslissing door de SVPB laten opnemen in haar landelijke diplomaregister. Dit
biedt de volgende voordelen:
U ontvangt na de registratie een schriftelijke en rechtsgeldige verklaring van de SVPB
waarop u kunt terugvallen, b.v. bij verlies van het document.
U kunt, afhankelijk van de inhoud van de beslissing, doorstromen naar vervolgexamens
die de SVPB aanbiedt.
De aanvraag van uw legitimatiebewijs, op grond van artikel 9 van de Wpbr, kan door
een particuliere beveiligingsorganisatie worden uitgevoerd volgens de hiervoor
ontwikkelde procedures en software.
De registratie en de verklaring kunnen aangevraagd worden met het digitale Aanvraagformulier
registreren besluit. Aan het registreren van het besluit en opstellen en afgeven van een
verklaring zijn kosten verbonden. (zie tarieven).
De beslissing wordt voor opname in het SVPB-diplomaregister geverifieerd bij het Ministerie van
Justitie en Veiligheid. Als de afgifte van een verklaring mogelijk is en de betaling is ontvangen,
wordt de verklaring verstuurd.
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