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PSA en VBA slaan
de handen in elkaar

Veiligheid is noodzakelijke 
voorwaarde

Voor de bedrijfsleiders en verantwoor-
delijken van de publieke sector en de 
non-profi t is het duidelijk dat veiligheid 
één van de basisvoorwaarden is om 
duurzaam te kunnen werken en onder-
nemen. 

Ondernemers zijn niet geneigd om te 
investeren als zij vrezen dat zijn/haar 
goederen toch gestolen of beschadigd 
kunnen worden of als zij weten dat de 
veiligheidsrisico’s voor hun patrimo-
nium en/of klanten te groot zijn. Ook 
de publieke sector en de social-profi t 
kunnen hun diensten -waaronder 
openbaar vervoer, gezondheidszorgen, 
onderwijs, cultuur, enzovoort- niet aan 
het publiek leveren zonder hun goede-
ren, hun medewerkers en de gebrui-
kers van hun diensten zoveel mogelijk 
te beschermen.  

Zij zullen niet nalaten alle criminele 
risico’s in kaart te (laten) brengen om 
na een risk assessment of doorgedre-
ven risicoanalyse de nodige proactieve 
maatregelen in het leven te roepen om 
de ingeschatte risico’s te voorkomen of, 
als ze zich toch voordoen,  de schade 
minimaal te houden en te zorgen voor 
een snel herstel ervan.

Daarvoor hebben nogal wat bedrijven, 
besturen en instellingen geïnvesteerd 
in een interne bewakingsdienst of 
een veiligheidsdienst, in een afdeling 
fabrieksbeveiliging, of in een departe-
ment bedrijfsbeveiliging. Deze interne 
bewakings- en veiligheidsdiensten ken-
nen zeer goed de cultuur en het terrein 
van de onderneming, bestuur of instel-
ling waarvoor zij werken en kunnen 
dankzij adequate interne procedures 
op een professionele en snelle manier 
optreden. Deze interne bewakings- en 
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De Private Security 
Association (PSA), de 
erkende beroepsfederatie 
van vergunde interne 
bewakings- en 
veiligheidsdiensten, en de 
Vlaamse Bedrijfsbeveiliging 
Associatie (VBA), de 
oudste vakvereniging in 
België van diensthoofden 
bedrijfsbeveiliging, spreken 
voortaan uit één mond. PSA 
en VBA blijven hun identiteit 
behouden, maar ze treden 
samen en eensgezind op 
om de standpunten van de 
bewaking te behartigen 
in het overleg met 
Binnenlandse Zaken en de 
BVBO. 
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veiligheidsdiensten streven naar een 
globaal veiligheidsconcept, een inte-
grale aanpak met een visie en een pro-
actieve strategie dewelke een verzame-
ling van maatregelen moet inhouden, 
waaronder de permanente vorming en 
sensibilisatie van het personeel. 

Sommige interne bewakings- en vei-
ligheidsdiensten werken samen met 
externe bewakingsondernemingen. 
Andere staan alleen in voor de bewa-
king ten eigen behoeve. 

Zowel de interne bewakings- en vei-
ligheidsdiensten als de externe be-
wakingsondernemingen vinden hun 
plaats in de sector van de private veilig-
heid. De bewakingssector wordt strikt 
geregeld door de wetgeving op de pri-
vate en bijzondere veiligheid en staat 
onder toezicht van de Directie Private 
Veiligheid van de FOD Binnenlandse 
Zaken.

Private Security Association

Gezien deze regelgeving steeds is uit-
gebreid en gelet op de recente ontwik-
kelingen en de professionalisering in de 
bewakingssector, leek het ons verstan-
dig om ook voor de interne bewakings- 
en veiligheidsdiensten een professio-
neel forum te creëren. Een forum met 
als doelstelling de best practices met 
elkaar te delen. In eerste instantie om 
onze werkgever, onze medewerkers en 
onze klanten, waarvoor wij tenslotte 
werken, beter ten dienste te zijn (lees: 
beter hun veiligheid te kunnen verze-
keren).  Kortom: om onze kwaliteit en 
dienstverlening te verbeteren.

Daarom werd in april 2003 de vzw 
P.S.A. (Private Security Association) 
in het leven geroepen. De vzw PSA 
is inmiddels erkend als een offi ci-
ele beroepsorganisatie door de FOD 
Binnenlandse Zaken.

De vereniging wil een discussieforum 
vormen voor de problematiek waar-

mee interne bewakings- en veilig-
heidsdiensten uit een zo groot moge-
lijk aantal sectoren te maken hebben. 
Vermits onze leden een heel breed be-
drijvenspectrum vertegenwoordigen, is 
PSA als discussieforum goed geplaatst 
om de representativiteit van de interne 
bewakings- en veiligheidsdiensten te 
verhogen naar de FOD Binnenlandse 
Zaken toe. 

Verder helpt de vereniging met raad en 
daad de bedrijven, besturen of instel-
lingen die een vergunning wensen aan 
te vragen voor hun interne bewakings- 
of veiligheidsdienst. Meer dan 30 inter-
ne bewakings- en veiligheidsdiensten 
van universiteiten, ziekenhuizen, open-
bare vervoersmaatschappijen, lokale 
besturen, musea, distributiebedrijven, 
banken, verwerkers van edelmetalen 
en diamant, chemische industrie en 
petrochemie, producenten van elektro-
nica en farmaceutische bedrijven heb-
ben zich al aangesloten bij PSA. En het 
aantal leden stijgt, net als het aantal 
interne bewakings- en veiligheidsdien-
sten, gestaag.

De voorbije jaren werden talrijke inter-
ne bewakingsdiensten van ziekenhui-

zen vergund. Ook vele musea hebben 
interne bewakingsdiensten opgericht. 
PSA had reeds enkele leden uit deze 
sectoren, maar hun aantal is recent fors 
gestegen.

Om de representativiteit nog te verho-
gen zal PSA zich meer dan voorheen 
richten tot Franstalige interne bewa-
kingsdiensten. Meerdere PSA-leden 
zijn gevestigd in Brussel en hebben een 
tweetalig statuut. Met een Newsletter 
in het Frans en het Nederlands wordt 
de communicatie naar leden en kandi-
daat-leden zoveel mogelijk geformu-
leerd in beide talen.   

Inmiddels vertegenwoordigt PSA haar 
leden op de rondetafelgesprekken 
‘bewaking’ van de FOD Binnenlandse 
Zaken. Het is in het overleg met de 
Directie Private Veiligheid en de an-
dere actoren van de private veilig-
heidssector dat wij kunnen anticipe-
ren en constructief meewerken aan 
de regelgeving die voor de interne 
bewakings- en veiligheidsdiensten 
belangrijk is. De bewakingsonder-
nemingen waren al vertegenwoor-
digd door de Beroepsvereniging van 
Bewakingsondernemingen (BVBO). De 
interne bewakings- en veiligheidsdien-
sten hebben nu met PSA ook een stem 
in het overleg. Tevens is PSA vertegen-
woordigd op de commissie opleidin-
gen bewaking bij Binnenlandse Zaken 
en op de commissie bedrijfsbeveiliging 
van het VBO. 

Uiteraard worden de leden geconsul-
teerd over de punten die zij wensen be-
sproken te zien en er wordt verslag uit-
gebracht over deze vergaderingen. Dit 
wordt erg geapprecieerd en het hoeft 
geen betoog dat de aanwezigheid van 
PSA op deze meetings voor onze leden 
belangrijk is.

De FOD Binnenlandse Zaken organi-
seerde in samenwerking met BVBO en 
PSA gezamenlijk een studiedag over de 
wetgeving private veiligheid en prakti-
sche toepassing er van.

Gilbert Geudens
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Het spreekt voor zich dat de organisatie 
van dergelijke seminaries de samenwer-
king met de overheid ten goede komt 
en dat zulke gelegenheden bijdragen 
tot een degelijke informatieuitwisse-
ling. Tijdens dergelijke studiedagen 
krijgen we zeer concrete en praktisch 
bruikbare informatie over de aanpas-
singen van de regelgeving op de be-
wakingsdiensten en -ondernemingen. 
We leerden vooral de geest van deze 
wijzigingen beter begrijpen.

We vinden het enorm belangrijk dat er, 
niettegenstaande alle goede bedoelin-
gen van de overheid, geen over–regle-
mentering ontstaat die de praktische 
toepassing ervan bemoeilijkt, zo niet 
onmogelijk maakt. Daarom is uiteraard 
een continu overleg tussen alle actoren 
in de bewakingssector noodzakelijk. 

Samenwerkingsakkoord 
tussen PSA en VBA

Reeds bij haar oprichting vertegen-
woordigde PSA de grootste vergunde 
interne bewakingsdiensten (uitgedrukt 
in aantal bewakingsagenten). De sta-
tuten werden aangepast zodat ook de 
veiligheidsdiensten van de openbare 
vervoersmaatschappijen lid zijn gewor-
den. Maar aanvankelijk was de zware 
industrie ondervertegenwoordigd. 

Het economisch belang van de indu-
strie in termen van rechtstreekse en 
onrechtstreekse tewerkstelling, inves-
teringen en bijdrage aan de welvaart is 
aanzienlijk.  

Om representatief te zijn, is het aan-
gewezen dat PSA zo veel mogelijk 
vergunde interne bewakings- en veilig-
heidsdiensten kan vertegenwoordigen, 
met inbegrip van deze uit de industrie. 

Reeds bij het ontstaan van PSA werd 
de organisatie en de werkwijze van de 
Vlaamse Bedrijfsbeveiliging Associatie 
(VBA) als voorbeeld genomen. Enkele 
stichtende leden van PSA waren ook lid 

bij VBA. Zo ontstond van in het begin 
een nauwe band tussen beide organi-
saties.

VBA werd opgericht in 1971, als 
‘Industriële en Bedrijfs Beveiliging’ 
(IBB). De stichtende leden waren toen 
ondernemingen uit het Antwerpse zo-
als het toenmalige Bell (later Alcatel), 
toen nog het Antwerpse Ford, General 
Motors, Agfa Gevaert, BASF, Bayer en 
GB-Inno-BM (later Carrefour).

Het toenmalige IBB groepeerde voor-
namelijk de grootindustrie uit de 
Antwerpse regio en had een tiental 
leden. Doel was om ervaringen uit te 
wisselen tussen de verantwoordelijken 
voor beveiliging van grootondernemin-
gen. 

In de jaren tachtig werd IBB omgevormd 
in VBA (Vereniging Bedrijfsbeveiliging 
Antwerpen). De organisatie werd beter 
gestructureerd en kreeg aangepaste 
statuten. Er werden nieuwe leden 
aangetrokken. De voorwaarden om 
zich aan te sluiten waren:  een grote 
onderneming met meer dan 500 werk-
nemers vertegenwoordigen en het 
aangesloten lid moest leidinggevende 

verantwoordelijkheid hebben op het 
gebied van bedrijfsbeveiliging. De le-
den bleven hoofdzakelijk afkomstig uit 
de Antwerpse regio.

Het hoofddoel bleef het uitwisselen van 
ervaring tussen ‘veiligheidsverantwoor-
delijken’. Vanaf het jaar 2000 verander-
de de focus van VBA. Alle leden waren 
multinationals en de globalisering had 
een grote impact op het vakgebied se-
curity. Men werd geconfronteerd met 
nieuwe vormen van bedreigingen (zo-
als 9/11) en daaruit vloeiden nieuwe 
of aangepaste wetgevingen, zowel op 
nationaal als op internationaal niveau. 
VBA werd ook actief n.a.v. de wijziging 
van 7 mei 2004 van de wet op de pri-
vate en bijzondere veiligheid waarbij 
de reglementering inzake ‘persoons-
controle’ niet enkel op publiek toegan-
kelijke plaatsen maar voortaan ook op 
private plaatsen toepasselijk werd. 

De wetgeving op de private veiligheid 
hield weinig of geen rekening met het 
specifi eke karakter en de eigenheid van 
de grootindustrie en de grote industri-
ele terreinen. Na de wetswijziging van 
7 mei 2004 werden bepaalde lacunes 
en tegenstrijdigheden tussen de wet 
private veiligheid en andere nationale 
en internationale regels bij de overheid 
aangekaart. In die periode ontstond 
ook de eerste concrete samenwerking 
tussen VBA en PSA.

Verschillende ontwikkelingen hebben 
ertoe geleid dat VBA zich in 2008 op-
nieuw oriënteerde en verruimde. De 
afkorting VBA bleef dezelfde maar 
kreeg een ruimere betekenis en werd 
‘Vlaamse Bedrijfsbeveiliging Associatie’. 
Dit maakte de weg vrij voor geïnte-
resseerde leden gevestigd buiten de 
Antwerpse regio om zich aan te sluiten. 
VBA groeide snel uit  tot een 20-tal 
leden en groepeert nu de toonaange-
vende ondernemingen uit de groot-
industrie zoals: Atlas Copco, BASF, 
Bayer, Belgacom, Carrefour, DP World, 
Dupont, Electrabel, Evonik, Exxonmobil, 

Freddy Pardon
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Fina Antwerp Olefi ns, General Motors, 
Janssen Pharmaceutica, New Holland 
Tractor, Nyrstar, PSA-HNN, Philips, 
Total, Umicor en Volvo.

Naast de verruiming naar het aantal le-
den toe ontstond het idee om samen 
te werken met PSA. Voor PSA was dit 
tevens een opportuniteit om haar re-
presentativiteit te verruimen gezien de 
industrie er ondervertegenwoordigd 
was.

Hoewel beide organisaties hun iden-
titeit blijven behouden, treden zij 
sindsdien gezamenlijk en eensgezind 
op om de standpunten van de bewa-
king te behartigen in het overleg met 
Binnenlandse Zaken en de BVBO. 

Er zetelen twee vertegenwoordigers 
van VBA in de raad van bestuur van 

de PSA en omgekeerd. Jaarlijks hou-
den alle leden een gezamenlijke ver-
gadering en zo ontstaat er een groot 
netwerk van deskundigen in beveiligen 
en bewaken. Een win-win situatie dus 
voor beide organisaties. 

Met als uitdaging, het optimaliseren 
van de kwaliteit in het beschermen van 
het patrimonium, hetzij mensen, goe-
deren, gebouwen enz…,  van onze on-
dernemers, hebben zowel de PSA als 
de VBA een gemeenschappelijk  doel. 
Het is dan ook goed, dat we als één 
force onze gemeenschappelijke belan-
gen, die ons inziens nobel zijn, verdedi-
gen en behartigen.

Alle vergunde interne bewakings- en 
veiligheidsdiensten (of diegene die 
beslissen een vergunning aan te vra-
gen) zijn welkom om lid te worden van 

PSA. Wie interesse heeft kan terecht 
bij de huidige leden van de vereni-
ging (waaronder BASF, Fina Antwerp 
Olefi ns, Philips, de Nationale Bank van 
België, BNP Paribas Fortis, KUL, VUB, 
UZ Leuven, Umicore, Janssen Pharma, 
B-Holding/NMBS, De Lijn, Carrefour, 
Provincie Antwerpen, enz.…) of op het 
secretariaat (mail: psa@nbb.be, tele-
foon: 02/221 35 74  en gsm: 0474/83 
58 15).

VBA groepeert dus enkel de groot-
industrie, los van het feit of men een 
eigen bewakingsdienst heeft of niet. 
Geïnteresseerden kunnen steeds te-
recht bij de leden van de vereniging of 
bij de voorzitter (freddy.pardon@basf.
com - telefoon: 03/561 24 41 en gsm:
0475/61 18 31).                                 ■

Studiedag ‘Security in a fl at world’

LILANY MORRÉ, 
zaakvoerster SCD-ALS Benelux 

Op dinsdag 30 maart 2010 
ging de studiedag in het 
Auditorium van BNP Paribas 
Fortis te Brussel door. Met 
als thema ‘Security in a 
fl at world’ (naar analogie 
van de bestseller The 
world is fl at” van Thomas 
Friedman) wilden de 
organisatoren Robrechts en 

Thienpondt de implicaties 
van de globalisering 
voor het hedendaagse 
veiligheidsbeleid op een rij 
zetten. 

Diverse prominente sprekers

‘Security in a fl at world’ beet de spits 
af van een reeks geplande studie-
dagen rond veiligheid.  Robrechts & 
Thienpondt nodigden hiervoor diverse 
prominente sprekers uit zoals: 

- Annemie Turtelboom, minister van 
Binnenlandse Zaken;


