Private Security Association (PSA) vzw
Evere, juni 2013

Beste security-verantwoordelijke,
 Hebt u de leiding over bewakingsagenten of veiligheidsagenten?
 Heeft uw onderneming, organisatie of bestuur een interne bewakingsdienst of veiligheidsdienst?
 Maak dan nu kennis met PSA!
PSA staat voor "Private Security Association". Bij PSA gaat het om de private en bijzondere veiligheid. Onze leden vallen onder de 2e en 11e paragraaf van het beruchte artikel 1 van de wet van 10
april 1990.
PSA
1. Verenigt en behartigt de belangen van de interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten;
2. Telt een grote verscheidenheid aan leden uit talrijke sectoren: industrie (o.a. chemie - petrochemie, farmaceutica, metaal - edelmetalen, elektronica), handel (distributie), diensten
(banken, logistiek en openbaar vervoer), social profit en non-profit (ziekenhuizen, universiteiten, musea en openbare besturen);
3. Vormt een discussieforum, netwerk en bron van informatie met als doel de kwaliteit van
interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten te verhogen;
4. Is een vzw - waarvan de statuten zijn verschenen in de bijlagen bij het Staatsblad op
4 april 2003, 20 september 2006 en 27 november 2008;
5. Is door de Minister van Binnenlandse zaken erkend als beroepsvereniging met rechtspersoonlijkheid (Staatsblad van 10 september 2007);
6. Vertegenwoordigt aldus de interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten op de Ronde
Tafel bewaking en de Commissie opleidingen bewaking;
7. Heeft haar zetel op het adres Frankrijkstraat 52/54, 1060 Brussel;
8. Heeft een website: http://www.psavzw.be , een mailadres: psa@nbb.be en is telefonisch
bereikbaar op het secretariaat: 02/221.35.74 of 0474/83.58.15;
9. Vraagt aan haar leden een jaarlijks lidgeld van € 150,10. Voor dit lidgeld
 kan u genieten van een korting op een abonnement op het vaktijdschrift "Private veiligheid"
 wordt u per Newsletter op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen in de wetgeving
op de private en bijzondere veiligheid
 verneemt u wat de standpunten zijn die PSA inneemt in het overleg met Binnenlandse
Zaken, Directie Private Veiligheid
 wordt u - in principe jaarlijks - uitgenodigd voor een plenaire ledenvergadering.
Word lid in 1 - 2 - 3 :
1. Mail naar psa@nbb.be, vermeld in de mail de naam van de interne bewakingsdienst of veiligheidsdienst, uw naam als hoofd van deze dienst, uw mailadres en telefoon- en/of gsm
nummer,
2. U ontvangt een factuur,
3. U laat het lidgeld van € 150,- overschrijven op de PSA-rekening BE 03 0682 3666 6384,
Met vriendelijke groeten,
Hendrik Vanderkimpen, voorzitter
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