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Voor onze 4
e
 Newsletter 

hebben wij gewacht tot de 

federale regering volheid 

van bevoegdheid had. In 

2011 was er immers niet 

zoveel wetgevend nieuws te 

melden over private veilig-

heid. Toch werd er vorig 

jaar veel voorbereidend 

werk verricht, zowel in de 

schoot van PSA als in het 

overleg met de andere acto-

ren van de sector. Er werd 

veel aandacht besteed aan 

de kwaliteit van bewaking 

en aan de opleiding van 

bewakingsagenten. U leest 

hierover meer op de volgen-

de pagina's. 

U  zal merken dat onze 4
e
 

Newsletter dubbel zoveel 

pagina's telt als de vorige. 

PSA presenteert zich hier-

mee wederom als 'DE part-

ner van de interne bewa-

kings- en veiligheidsdien-

sten'. In minder dan 10 jaar 

is ons aantal leden gegroeid 

tot bijna 50! Wie nog geen 

lid is en het wil worden, is 

van harte welkom - mail 

naar: psa@nbb.be. 

Op donderdag 26 april 2012 

houdt PSA in de voormiddag 

haar algemene ledenverga-

dering bij VUB in Jette. In de 

namiddag organiseren wij 

op dezelfde site, maar in het 

auditorium van UZ Brussel 

een studienamiddag over 

agressie in ziekenhuizen.  

  

's Middags verwelkomen 

wij, naast onze leden, even-

eens alle ziekenhuizen met 

een interne bewakingdienst, 

dus ook de ziekenhuizen 

(algemene en psychiatri-

sche) welke geen lid zijn van 

PSA. De ziekenhuizen die 

belangstelling hebben voor 

deze studienamiddag mo-

gen niet aarzelen: inschrij-

ven kan tot vrijdag 13 april 

2012. Deelname is gratis. 

Op pagina 2 en 3 van deze 

Newsletter leest u dat de 

interne bewaking in een 

ziekenhuis wordt gecon-

fronteerd met de zeer geva-

rieerde en delicate proble-

matiek van agressief en 

(zelf)destructief gedrag van 

patiënten (en soms ook van 

bezoekers). Ik verwijs hier 

naar het artikel in onze 3
e
 

Newsletter, op de laatste 

pagina - onder de titel "De 

bewakingsagent en het ver- 

lenen van bijstand bij het 

uitoefenen van dwang in 

het kader van medische 

handelhandelingen. Advies 

vereist!" Omwille van het 

krappe overheidsbudget is 

het onderzoek en advies 

hierover - door een samen 

te stellen groep van deskun-

digen in o.a. strafrecht, pati-

ëntenrechten, ethiek en ook 

uit de praktijk - met een jaar 

uitgesteld. In plaats van te 

jammeren over dit uitstel 

neemt PSA het initiatief om 
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Private Security Association (PSA) vzw 

Afspraak op donderdag 26 april 2012 bij VUB en UZ Brussel in Jette  

Algemene vergadering van de PSA-leden,  

gevolgd door een studienamiddag met alle ziekenhuizen  

een open gesprek te voeren 

met experts en met alle 

interne bewakingsdiensten 

van de ziekenhuissector. 

Niet elk ziekenhuis vraagt 

dat de eigen bewakings-

agenten bijstand mogen 

verlenen bij het uitoefenen 

van een zekere dwang in 

het kader van medische 

handelingen. Ook binnen 

PSA zijn de meningen hier-

over verdeeld. Dit was on-

der meer de aanleiding voor 

deze studienamiddag, welke 

u dus zeker niet mag mis-

sen! 

Zonder afbreuk te doen aan 

de andere boeiende artikels 

in deze 4
e
 Newsletter, vraag 

ik tot slot uw aandacht voor 

de laatste 2 pagina's.  

Moeten uw bewakingsagen-

ten bijgeschoold worden, 

overweeg dan samen bij te 

scholen met andere interne 

bewakingsdiensten. Lees 

echter ook het artikel over 

het gewijzigde KB opleidin-

gen; dan weet u wanneer 

de bijscholing verplicht is. 

Ik sluit af met de belofte dat 

PSA ook in 2012 de belan-

gen van bewaking 'ten eigen 

behoefte' zal behartigen, in 

een constructief overleg 

met de BVBO en met de 

Directie Private Veiligheid. 

Gilbert Geudens,  

voorzitter 


