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Op 10 november 2010 

organiseerde uitgeverij 

Politeia naar aanleiding 

van 20 jaar wet Tobback 

een studiedag over de 

private veiligheid in België 

“die stilstaat bij het verle-

den, handelt over het he-

den, maar vooral kijkt 

naar de toekomst”. Onze 

collega Freddy Pardon 

hield er een uiteenzetting 

onder de titel “Klant is 

koning – voldoet de bewa-

kingswet aan de verwach-

ting van de klant ?” De 

tekst van zijn toespraak is 

gepubliceerd in het tijd-

schrift Private Veiligheid 

van december 2010.  

Freddy wees op de grote 

verdiensten van de wet 

voor de bewakingssector 

en de uitdagingen voor de 

toekomst. Hij eindigde 

met de verwijzing naar 

‘Ockham's razor principle’ 

en de symbolische waslij-

nen in volgende afbeel-

ding.  

Is het na 20 jaar niet op-

portuun om ‘de wet Tob-

back’ eens grondig te her-

zien en er alle onnodige 

ingewikkeldheden uit te 

halen?   

De studiedag eindigde 

met ‘mister Louis himself’, 

die volmondig toegaf dat 

‘zijn’ wet best een 

‘scheerbeurt’ kan gebrui-

ken. Wij hopen dat de vol-

gende Minister van Bin-

nenlandse zaken deze 

goede raad ter harte zal 

nemen.   

PSA wil graag bijdragen 

aan het tot stand komen 

van een eenvoudige en 

duidelijke wet op de priva-

te veiligheid, die perfect 

beantwoordt aan de spe-

cifieke behoeftes van de 

interne bewakingsdien-

sten en de veiligheidsdien-

sten.  

De grote herziening zal 

niet voor morgen zijn. 

Tussen droom en daad 

staan wetten in de weg en 

praktische bezwaren 

(schreef Willem Elschot in 

een andere context).   

Intussen zal PSA haar le-

den uiteraard blijven in-

lichten over de steeds wij-

zigende wetgeving m.b.t. 

de private veiligheid. Ook 

deze 3
e
 Newsletter bevat 

juridische informatie die 

voor u in leesbare taal 
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Private Security Association (PSA) vzw 

werd omgezet.  Daarnaast 

verneemt u wat PSA on-

der meer denkt over het 

verbeteren van de kwali-

teit van de bewakings-

prestaties. 

Op 1 april 2011 houdt PSA 

vzw bovendien haar alge-

mene ledenvergadering. 

PSA beslist tot een kleine 

aanpassing van de statu-

ten om het toetreden van 

werkende leden te ver-

soepelen. 

Aansluitend op de leden-

vergadering volgt een the-

manamiddag. De gast-

spreker is ditmaal Jan Cap-

pelle, directeur van de 

Directie Private Veiligheid 

bij Binnenlandse zaken.  

Wij maken van de gele-

genheid gebruik om de 

positieve sfeer te onder-

strepen waarin PSA bij 

Binnenlandse zaken de 

belangen van de bewaking 

‘ten eigen behoeve’ kan 

verdedigen. Onze mening 

komt aan bod in het over-

leg met de overheid en 

met de andere actoren in 

de sector. Uiteraard wor-

den alle knelpunten niet 

meteen opgelost. Wij sla-

gen er wel in om stap voor 

stap oplossingen aan te 

reiken en dit is zonder 

meer te danken aan het 

groot wederzijds respect 

voor elkaars standpunten. 

Wij hebben de PSA-leden 

verzocht om vooraf vra-

gen voor Jan Cappelle te 

mailen naar het secretari-

aat. Uit de grote respons 

blijkt dat u met veel be-

langstelling uitkijkt naar 

deze gedachtewisseling.  

Gilbert Geudens,  

voorzitter 

20 jaar na de wet Tobback – wat brengt de toekomst? 

Welkom op de themanamiddag met gastspreker Jan Cappelle 


