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Met dit boek wensen we in de eerste plaats een leemte in te vullen in de weten-

schappelijke kennis en de inzichten over de ruime private veiligheidszorg in 

België. In het bijzonder deze over de private veiligheidsactoren georganiseerd 

in hun respectieve beroepsverenigingen. Met betrekking tot deze in de private 

veiligheidszorg aanwezige actoren en verenigingen volstaat het te verwijzen 

naar de wettelijke omschrijvingen zoals ze zijn bepaald in de Wet van 19 juli 

1991 tot regeling van het beroep van privédetective1 en de Wet van 2 oktober 

2017 tot regeling van de private en bijzonder veiligheid2.

Het beoefenen van de wetenschap, ongeacht het wetenschapsdisciplinair uit-

gangspunt, impliceert het hebben van een kennisobject, een theoretisch kader 

en een methodologie. Zo kunnen de private veiligheidsstudies – en dit naar 

analogie met de vooral in de rechtswetenschap, de criminologie, de politieke 

wetenschappen en de geschiedenis gangbare politie- en inlichtingenstudies 

– ook en bijkomend worden benaderd door middel van vier invalshoeken. Het 

juridisch, het historisch, het organisatorisch en het fenomenologisch kader.

De wetenschappelijke studie van de private veiligheidszorg of de private 

veiligheidsstudies, geconcretiseerd in doctoraatsonderzoek, zag het licht 

op aanzet van professor emeritus Bart De Schutter aan de Vrije Universiteit 

Brussel. Universiteiten hebben naast de opdracht wetenschappelijk onder-

zoek te verrichten ook een onderwijsplicht en een missie tot maatschappelijke 

dienstverlening. In die context nam ook wijlen professor Patrick Hebberecht 

het initiatief om aan de toenmalige Rijksuniversiteit Gent de private veilig-

heidsstudies op de kaart te zetten. Aan de Université de Liège gebeurde dit 

door professor emeritus André Lemaître.

1. Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé- detective, B.S., 2 oktober 1991 en 
11 februari 1993)

2. Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzonder veiligheid, B.S., 31 oktober 2017
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Verwijzend naar bovengenoemd juridisch, historisch, organisatorisch en feno-

menologisch kader vonden we het nodig het eigen wetenschappelijk onderzoek 

aan de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Gent en de Université de Liège, 

dat werd gepubliceerd in boekvorm en in de tekst in italic weergegeven titels, 

aan te duiden en te contextualiseren. Het leek ons niet raadzaam de honderden 

wetenschappelijke gepubliceerde bijdragen in tijdschriften en onderzoekspro-

jecten zoals artikelen, essays, opinies en (boek)besprekingen gepubliceerd in 

onder andere de Nederlandse, de Franse en de Engelse taal in dit overzicht 

op te nemen. Deze zijn immers te vinden en te raadplegen in de universitaire 

bibliografieën van bovengenoemde auteurs.

Om zicht te krijgen op en inzicht te verwerven in de private veiligheid( szorg) 

is het onontbeerlijk te vertrekken vanuit de vigerende wetgeving en haar 

uitvoeringsbesluiten. Dit juridisch kader werd vanuit onze universiteiten in 

hoofdorde ingevuld door meerdere jaren achter elkaar een Themawetboek 
private veiligheid (Burgelman & Cools, 2013, 2011, 2010 en 2009; Burgelman, 

Cools & Lemaître, 2018, 2015 en 2014) dan wel een Essentieel wetboek private 
veiligheid (Burgelman, Cools & Lemaître, 2019) uit te geven. Naast een Neder-

landstalige werd er ook voorzien in een Franstalige publicatie en dit als een 

Code thématique sécurité privée (Lemaître, Burgelman & Cools, 2018 en 2014). 

Wetenschappers, ‘professionals’ en studenten krijgen in die context een over-

zichtelijk wetboek of codex in handen die steeds up- to- date is.

Naast en ook vaak in relatie tot het juridisch kader kan eveneens het historisch 

perspectief op private veiligheid op een toenemend belang rekenen. Aan de basis 

hiervan liggen enkele werken die sinds 2014 zijn verschenen waarin niet enkel 

de aandacht uitgaat naar de lange geschiedenis van private veiligheid in België, 

maar evenzeer verklaringen worden aangereikt voor een beter begrip van de 

huidige situatie en organisatie van de veiligheidszorg, evenals de verhouding 

tussen de publieke en private veiligheidsactoren. We verwijzen hiervoor naar 

Private en commerciële veiligheidszorg in België. Een historisch- criminologisch 
onderzoek 1870-1934 (Leloup, 2014), Private Security and the Modern State. His-
torical and Comparative Perspectives (Churchill, Janiewski & Leloup, 2020) en De 
ontwikkeling van de private bewakingssector in België 1907-1990 (Leloup, 2021). 

We denken dat er in dit historisch kader ook plaats is voor Marc Pissens and 20 
years of the Confederation of European Security Services (De Clerck & Cools, 2009).

Met betrekking tot het organisatorisch kader dienen we de publicaties over 

de private veiligheidsactoren, hun werking en hun bestaan aan te reiken. 
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Het is uitermate belangrijk dat ook deze in de wetenschappelijke aandacht 

blijven staan. Ze vormen immers de private veiligheid(szorg) ‘an sich’. Het 

betreft Nieuwe sporen. Het actieterrein van de particuliere recherche in België en 
Nederland (Cools & Haelterman, 1998) en Security Consultancy. Het actieterrein 
van de beveiligingsadviseur in België en Nederland (Cools & Haelterman, 1999). 

Vervolgens is er Politie en Privébewaking. Samen Sterk – Faire face ensemble: la 
Collaboration entre Police et gardiennage Privé (Cools & Verbeiren, 2004), Private 
Security Companies and Private Military Companies. A Comparative and Economical 
Analysis (Matthys, 2010), Integrale veiligheid in de haven van Antwerpen (Cools, 

Reniers, Easton Van den Herrewegen & De Boeck, 2013) en Private veiligheid 
in een stedelijke en gemeentelijke context. Onderzoek naar de rol en de samenwer-
kingsmogelijkheden in Mechelen- Willebroek (Cools & Pashley, 2018).

Bij het laatste, fenomenologische kader is er ruimte voor de misdrijven en 

de dreigingen die vaak het bestaan van de private veiligheidsactoren in de 

politieke- economische- maatschappelijke realiteit rechtvaardigen. In die 

context is er Soft- en Hard, ware het niet om de fraude. Bedenkingen over compu-
tercriminaliteit (Cools, De Houwer, Erkelens, Vanderhoydonck & De Schutter, 

1985), Werknemerscriminaliteit (Cools, 1995), Kwetsbare kennis. Over bedrijfs-
economische spionage en informatiebeveiliging (Hoogenboom & Cools, 1996) en 

De andere rechtsorde. Demonopolisering van fraude- onderzoek (Cools, Ponsaers, 

Verhage & Hoogenboom, 2004).

Vooraleer in de hiernavolgende vijf delen met bijhorende hoofdstukken de 

auteurs zelf aan het woord te laten, lijkt een methodologische duiding hier op 

zijn plaats. Dit moet tevens aan een goede lezing van de hoofdstukken bijdragen. 

Aan de betrokken organisaties werd in eerste instantie een vragenlijst overge-

maakt die was geordend volgens vier overkoepelde thema’s: (1) organisatie, (2) 

beleidsimpact en resultaten, (3) visie op private veiligheid en (4) toekomstige 

ontwikkelingen. Op basis van deze thema’s konden de aangeschreven organi-

saties informatie verstrekken omtrent onder andere hun geschiedenis, mission 

statement en structuur van de organisatie (thema ‘organisatie’); hun beleids-

impact, valorisatie, resultaten of verwezenlijkingen en hun doelpubliek (thema 

‘beleidsimpact en resultaten’); hun visie op de toestand van private veiligheid 

en de wetgeving ter zake in België vandaag, welke rol zij private veiligheid toe- 

eigenen en waar eventuele opportuniteiten of knelpunten in onder meer het 

beleid aanwezig zijn op zowel korte als lange termijn (thema ‘visie op private 

veiligheid’); welke rol zij verder wensen te spelen en welke resultaten zij wensen 

te bereiken op korte en lange termijn (thema ‘toekomstige ontwikkelingen’).
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Deze categorieën komen grotendeels in elk van de hoofdstukken terug, al 

hadden de auteurs wel enige ruimte om hier ten dele van af te wijken. Niet alle 

specifieke vragen waren immers even toepasselijk voor elk van de betrokken 

organisaties, wat opnieuw een bijpassen in antwoord van de vooropgestelde 

vragenstructuur legitimeerde. De auteurs konden zo ook eigen accenten leggen 

binnen de vier hoofdthema’s en ervoor kiezen op enkele van de voor hun 

relevantere onderliggende vragen dieper in te gaan dan op andere. Elk van de 

aangeschreven auteurs kreeg de mogelijkheid om te kiezen voor een aanvul-

lend interview. Vijf organisaties gingen hier dan ook graag op in en voorzagen 

zo extra duiding bij enkele vragen.

Met deze publicatie lag het geenszins in onze bedoeling een extensief aca-

demisch en theoretisch werk te schrijven dat voorzag in een allesomvattend 

en gedetailleerd overzicht van alle private veiligheidsactoren die momenteel 

in België actief zijn. Wel werd er op eerder verkennende wijze voor gekozen 

om een eerste aanzet te geven tot het verkrijgen van meer inzicht in het 

algehele private veiligheidslandschap. Deze doelstelling werd bereikt door 

telkens enkele organisaties aan te schrijven die behoorden tot de groep van 

de beroepsverenigingen, de opleidingsinstellingen, de kennisinstellingen, de 

afnemers en, misschien als buitenbeentje binnen deze publicatie, tot slot de 

overheid, hier in vertegenwoordiging van de Directie Private Veiligheid. Met 

dit opzet hebben we er dus in de eerste plaats voor gekozen een toch wel bij-

zondere leemte in het academisch onderzoek op te vullen en hopen we een 

boek te kunnen voorleggen dat zowel voor professionals uit de private sector, 

beleidsmakers, politici als voor academici kan dienen voor het verruimen van 

hun blik op veiligheid in het algemeen en private veiligheid in het bijzonder.

Eindigen in deze inleiding doen we door onze wetenschappelijke hoop uit te 

drukken dat de Adviesraad Private Veiligheid die door minister van Binnen-

landse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, 

Annelies Verlinden, op 2 juni 2021 te Brussel werd opgericht ook in de nodige 

samenwerking met de wetenschappelijke wereld zal voorzien. Het getuigt 

geenszins van een wetenschappelijke ijdelheid om te durven aangeven dat 

de vertegenwoordigende instanties in de Adviesraad Private Veiligheid zoals 

het College van procureurs- generaal, de Gegevensbeschermingsautoriteit, de 

beroepsvereniging van bewakingsondernemingen, de beroepsverenigingen 

van interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten, de beroepsvereni-

gingen van ondernemingen voor alarmsystemen, de beroepsverenigingen 

van ondernemingen voor camerasystemen, de beroepsverenigingen van 
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ondernemingen voor veiligheidsadvies, de federale politie, de Vaste Commissie 

van de Lokale Politie, de Raad van Burgemeesters, de Gouverneurs, de verte-

genwoordiging van de klanten en de werknemersorganisaties van de private 

veiligheidssector wetenschappelijke (onder)steun(ing) vanuit de universiteiten 

kunnen gebruiken en dit in een open geest en in het belang van alle burgers, 

ondernemingen en overheidsinstanties.

De aanzet hiertoe werd alleszins gegeven door de Voorzitter van de Advies-

raad Private Veiligheid die experten kan uitnodigen. Dit laatste zal op basis 

van de binnen de Adviesraad Private Veiligheid nagestreefde waarden zoals 

bekwaamheid, loyaliteit, integriteit, discretie, collegialiteit en verantwoorde-

lijkheid bijdragen aan het realiseren van de missie en de opdrachten van deze 

raad. Meer bepaald: de minister van Binnenlandse Zaken adviseren omtrent 

het beleid inzake de in de wet bedoelde en aanverwante aangelegenheden, het 

uitvoeren van studies en analyses, het ontwikkelen van proefprojecten, het 

uitwisselen van informatie en het opzetten van een proactief beleid en een 

communicatiebeleid.

Tot slot nog een korte toelichting bij de structuur van dit boek. Naast deze 

inleiding komen in vijf delen de afzonderlijke bijdragen van de betrokken 

organisaties voor. De hoofdstukken volgen de eerder aangehaalde categori-

sering waaronder deze organisaties zijn verdeeld. Per hoofdstuk of categorie 

komen de betrokken organisaties in alfabetische volgorde aan bod. Afsluiten 

doen we met een beknopte conclusie, waarin we terugblikken op enkele van 

de belangrijkste vaststellingen die we op basis van de verkregen bijdragen en 

interviews kunnen opmerken.


