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Dames en heren, 

Ik heet iedereen van harte 

welkom op de viering van 

het 10 jarig bestaan van 

PSA vzw – onder het mot-

to “Een decennium ten 

dienste van interne bewa-

kingsdiensten en veilig-

heidsdiensten”. 

Welkom aan de CEO’s en 

managers van de private 

en publieke sectoren die 

eigen bewaking organise-

ren. Uiteraard ook wel-

kom aan de leidinggeven-

den van de interne bewa-

kingsdiensten en veilig-

heidsdiensten. 

In de eerste plaats wil ik 

BNP Paribas Fortis danken 

voor het mooie kader 

waarin wij te gast zijn en 

voor de aangeboden re-

ceptie. 

Ik kondig aan dat alle toe-

spraken, die u hierna zal 

horen, worden gepubli-

ceerd in onze volgende 

Newsletter. 

Omwille van het begro-

tingsconclaaf laat me-

vrouw de Minister zich 

verontschuldigen. 

Ik overloop met u het pro-

gramma voor deze namid-

dag: 

- Mijn goede vriend en 

‘past’ president van 

PSA, Gilbert Geudens, 

zal met u de geschie-

denis van 10 jaar PSA 

overlopen. 

- De professoren Brice 

De Ruyver en Josse 

Vansteenberghe, res-

pectievelijk van de 

Gentse en Antwerpse 

Universiteit, brengen 

een kritische reflectie 

van de academische 

wereld. 

- De toespraak van Me-

vrouw Joëlle Milquet, 

Minister van Binnen-

landse zaken, wordt 

gehouden door haar 
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* PSA en VBA hebben op 

passende wijze het     

pensioen van Gilbert  

Geudens gevierd 
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Kritische reflectie van de 

academische wereld 

  
 

- door Brice De Ruyver, 

Hoogleraar vakgroep 

Strafrecht en criminolo-

gie, Universiteit Gent 
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- door Josse Vansteenberg-

he, Hoogleraar emeritus 

rechtsfaculteit, Universi-

teit Antwerpen 
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Toespraak door Nathalie 

Patouossa, Adviseur kabinet 

van de Vice-Eerste Minister 

en Minister van Binnenland-

se Zaken en Gelijke Kansen, 

mevrouw Joëlle Milquet 
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Visie en perspectieven  —

toespraak door Hendrik 

Vanderkimpen, voorzitter 

van PSA 
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* Dank aan BNP Paribas 

Fortis voor de ontvangst 

en receptie in hun prestigi-

euze auditorium in de 

Koningsstraat te Brussel.  
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Private Security Association (PSA) vzw 

kabinetsmedewerkster 

Nathalie Patouossa. 

- Ikzelf heb de eer en 

het genoegen u een 

beeld te schetsen van 

het toekomstperspec-

tief van de bewaking 

‘ten eigen behoeve’ en 

de visie van PSA hier-

op. 

- Wij eindigen, zoals ge-

bruikelijk, met de re-

ceptie en networking. 

Voor wie hier vandaag 

aanwezig is, is het wellicht 

overbodig om Gilbert 

Geudens voor te stellen. 

Gilbert heeft een verleden 

bij de Rijkswacht, was Risk 

Manager van Carrefour 

Belgium, was 10 jaar lang 

voorzitter van PSA, tus-

sendoor ook gastdocent 

aan de politieschool en 

dan vergeet ik nog de tal-

rijke andere opdrachten 

en mandaten die hij in 

onze sector heeft vervuld. 

Gilbert, u hebt nu het 

woord. 

 

Hendrik Vanderkimpen,  

voorzitter 

10 jaar PSA — een decennium ten dienste van de 

interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten  


