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

Particulier Rechercheur
Aanvraagprocedure particulier rechercheur (in opleiding)
Om in het kader van de opleiding Particulier Onderzoeker recherchewerkzaamheden te
mogen uitvoeren, moeten medewerkers beschikken over een geel legitimatiebewijs. Dit
legitimatiebewijs heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. SVPB heeft een digitale
procedure ingericht voor de afgifte van verklaringen met betrekking tot de
opleidingseisen onder de Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en
Recherchebureaus.
Een geel legitimatiebewijs ten behoeve van Particulier Onderzoekers in opleiding kunt u
uitsluitend aanvragen als uw organisatie beschikt over het Keurmerk Particulier Onderzoek
van de Nederlandse Veiligheidsbranche en/of het Keurmerk van de Branchevereniging voor
Particuliere Onderzoeksbureaus. Is dat het geval, dan kunt u een geel legitimatiebewijs
als volgt aanvragen:
De gegevens van de medewerkers moeten eerst aangemeld worden bij de SVPB. Voor
de aanmelding hebben wij een scan van het identiteitsbewijs nodig.
NB. Mocht de medewerker liever geen scan van zijn of haar identiteitsbewijs aan ons wil
toesturen, dan is er een drietal alternatieven:
– de medewerker kan een kopie id-bewijs opsturen, waarbij de pasfoto en het
BSNummer onherkenbaar respectievelijk onleesbaar zijn gemaakt.
– de medewerker kan een uittreksel uit het bevolkingsregister opsturen, waarop de
volledige namen, geboortedatum en geboorteplaats vermeld staan.
– de medewerker kan naar Amersfoort komen (kantoor SVPB) om het id-bewijs te
tonen.
De SVPB-verklaring kunt u vervolgens opvragen via V:base
Deze SVPB-verklaring kunt u samen met de aanvraag indienen bij de politie. (op
Schiphol: de Koninklijke Marechaussee)
Voor het indienen van de aanvraag geldt de procedure die u hier kunt vinden
Inloggen in V:base
Heeft u nog geen inloggegevens voor V:base of bent u de inloggegevens kwijt? Neem dan
contact op.
Voor uitleg over de werking van V:base, bekijk de instructievideo.
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