
delijke afspraken zijn der-

halve onontbeerlijk. PSA 

ijvert er voor dat interne 

bewakingsdiensten kun-

nen ontstaan en gedijen 

binnen het stikte juridi-

sche kader van de private 

veiligheid in België.  
 

Ten behoeve van elkaar 

Interne bewaking organi-

seer je ten eigen behoeve, 

zo staat het in de wet. Bij 

PSA zien wij dit breder. In 

onze vereniging werken 

wij voor elkaar. Uiteraard 

behartigen wij de belan-

gen van onze leden. Maar 

ook zij – uit de private of 

publieke sector – die over-

wegen een interne bewa-

kingsdienst op te richten, 

zullen wij toegewijd, met 

raad en daad, bijstaan en 

hun belangen verdedigen. 

Eens de vergunning aange-

vraagd, zijn ook zij welkom 

als lid. 
 

Als klant van de sector pri-

vate veiligheid 

De PSA-leden leveren be-

wakingsdiensten aan de 

eigen organisatie. Maar 

onze leden en de VBA‑-

leden zijn ook klanten van, 

onder meer, bewakingson-

dernemingen, beveiligings-

ondernemingen, alarm-

Newsletter 

Sinds 2008 werken PSA en 

VBA samen. Private Secu-

rity Association (PSA) is de 

erkende beroepsfederatie 

van vergunde interne be-

wakings- en veiligheids-

diensten. De Vlaamse Be-

drijfsbeveiliging Associa-

tie (VBA) is de oudste vak-

vereniging in België van 

diensthoofden bedrijfsbe-

veiliging.  PSA en VBA tel-

len samen 47 leden. Eén 

maal per jaar houden wij 

een ‘joint meeting’. Op 

vrijdag 1 oktober 2010 

vormde Belgacom Towers 

de perfecte locatie om—

op grote hoogte—

ervaringen en ideeën uit te 

wisselen. Aan de nieuwe 

PSA-leden werd de oppor-

tuniteit geboden om ken-

nis te maken met het nut-

tige werk en het netwerk 

van PSA en VBA .  
 

PSA groeit 

Met onze 1
e
 Newsletter 

hebben wij ons  gericht tot 

de interne bewakingsdien-

sten die nog geen lid wa-

ren van PSA. In de lente 

van 2010 hebben velen 

zich aangesloten. PSA ver-

enigt de bewakings- en 

veiligheidsdiensten uit 

zeer diverse sectoren.  

Veel ziekenhuizen zijn lid 

geworden. Openbaar ver-

voer, universiteiten en 

musea zijn ook goed verte-

genwoordigd. Toonaange-

vende ondernemingen – 

grootindustrie, grootdistri-

butie en grootbanken – 

waren reeds van bij de 

oprichting lid van PSA. In 

de sector van het weg-

transport zullen eveneens 

interne bewakingsdiensten 

worden opgericht. Ook wie 

vergund wil worden voor 

de 8
e
 bewakingsactiviteit, 

zal welkom zijn bij PSA. 
 

Gedeelde bezorgdheid  

Ongeacht de grote ver-

scheidenheid, delen alle 

leden dezelfde bekommer-

nissen: de veiligheids-

risico’s voor mensen en 

goederen inschatten, inci-

denten voorkomen – en 

als ze zich toch voordoen, 

de schade beperken en 

zorgen voor een snel her-

stel. Beveiligen en bewa-

ken zijn een metier. Je kan 

de private veiligheid intern 

organiseren of je kan de 

diensten van derden inhu-

ren – en een combinatie 

van beiden komt ook vaak 

voor. In onze metier is de 

samenwerking met politie 

en justitie essentieel.  Dui-
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Private Security Association (PSA) vzw 

centrales en opleidingsin-

stellingen.  Vanuit deze 

invalshoek delen wij de 

bezorgdheid van alle klan-

ten van de private veilig-

heidsector. Wij zijn be-

zorgd over de kwaliteit van 

de diensten en wensen 

een verscheidenheid aan 

dienstverleners. Waar mo-

gelijk, zal PSA haar erva-

ring, kennis en netwerk 

aanwenden ten bate van 

iedereen die begaan is met 

de private veiligheid.  

Gilbert Geudens,  

voorzitter 

Welkom aan de nieuwe PSA-leden 
op een geslaagde meeting met VBA in Belgacom Towers 
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