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20 jaar na de wet Tobback – wat brengt de toekomst?
Welkom op de themanamiddag met gastspreker Jan Cappelle
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 verleden, handelt over het heden, maar vooral kijkt
naar de toekomst”. Onze
collega Freddy Pardon
hield er een uiteenzetting
onder de titel “Klant is
koning – voldoet de bewakingswet aan de verwachting van de klant ?” De
tekst van zijn toespraak is
gepubliceerd in het tijdschrift 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 waslijnen in volgende afbeelding.

Is het na 20 jaar niet opportuun om ‘de wet Tobback’ eens grondig te herzien en er alle onnodige
ingewikkeldheden uit te
halen?

werd omgezet. Daarnaast
verneemt u wat PSA onder meer denkt over het
verbeteren van de kwaliteit van de bewakingsprestaties.

De studiedag eindigde
met ‘mister Louis himself’,
die volmondig toegaf dat
‘zijn’ wet best een
‘scheerbeurt’ kan gebruiken. Wij hopen dat de volgende Minister van Binnenlandse zaken deze
goede raad ter harte zal
nemen.

Op 1 april 2011 houdt PSA
vzw bovendien haar algemene ledenvergadering.
PSA beslist tot een kleine
aanpassing van de statuten om het toetreden van
werkende leden te versoepelen.

PSA wil graag bijdragen
aan het tot stand komen
van een eenvoudige en
duidelijke wet op de private veiligheid, die perfect
beantwoordt aan de specifieke behoeftes van de
interne bewakingsdiensten en de veiligheidsdiensten.
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 leden uiteraard blijven inlichten over de steeds wijzigende wetgeving m.b.t.
de private veiligheid. Ook
deze 3e Newsletter bevat
juridische informatie die
voor u in leesbare taal

Wij hebben de PSA-leden
verzocht om vooraf vragen voor Jan Cappelle te
mailen naar het secretariaat. Uit de grote respons
blijkt dat u met veel belangstelling uitkijkt naar
deze gedachtewisseling.
Gilbert Geudens,
voorzitter

Verder in dit nummer:
Aansluitend op de ledenvergadering volgt een the- Echo’s van de ronde tafel
bewaking
manamiddag. De gastspreker is ditmaal Jan CapPSA in 2010
pelle, directeur van de
(verslag aan de leden)
Directie Private Veiligheid
Kwaliteit bewaking
bij Binnenlandse zaken.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om de
positieve sfeer te onderstrepen waarin PSA bij
Binnenlandse zaken de
belangen van de bewaking
‘ten eigen behoeve’ kan
verdedigen. Onze mening
komt aan bod in het overleg met de overheid en
met de andere actoren in
de sector. Uiteraard worden alle knelpunten niet
meteen opgelost. Wij slagen 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.
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