
 

 

Beste kaderlid, 
 

U wordt door de West-Vlaamse afdeling van de Circle of Police Leadership van harte uitgenodigd voor een 
kennismaking met de nieuwe CEO van BVBO,  

dit op vrijdag 28 april 2023 in het provinciedomein DE GAVERS te Harelbeke  
(Eikenstraat 131b, 8530 Harelbeke – parking ‘zuid’). 

 
De sector van de private veiligheid wordt geregeld door de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en 
bijzondere veiligheid, ook wel kortweg de "wet private veiligheid" genoemd, of nog ‘de wet Jambon’. 
 
Deze ‘wet Jambon’ is ondertussen 5 jaar oud en is stilaan goed ingeburgerd. Toch liggen er nog opportuniteiten 
inzake samenwerking onontgonnen bij en kunnen we (GPI) op bepaalde domeinen nog meer een win-win situatie 
bekomen.  
 
De BVBO, Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen, behartigt de 
belangen van haar leden en van de bewakingssector in het algemeen. De leden 
van de BVBO vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische 
bewakingsmarkt en stellen meer dan 90% van het totale aantal 
bewakingsagenten in de sector tewerk. Sinds kort is er een nieuwe CEO aan het roer: dhr. FILIP SMEETS. 
 
Een van de doelstellingen van de nieuwe CEO is de mogelijkheden geboden door de ‘wet Jambon’ nog verder te 
gaan ontginnen, waarbij een gedegen partnerschap met de GPI als kritieke succesfactor wordt gezien. 
 
Dhr. SMEETS wil ons een kijkje achter de schermen bieden van de BVBO alsook zijn visie m.b.t. sector van de 
private bewakingsondernemingen toelichten. Hierbij kunnen de leden CPL tevens in interactie treden met de CEO. 
 
Deze kennismaking met een belangrijke partner inzake veiligheid vindt plaats in het provinciedomein DE 
GAVERS te Harelbeke. Het domein kent een dynamisch beheer en is uitgegroeid tot een ware trekpleister in de 
omgeving. Na het luik ‘private veiligheid’ nemen we de tijd om door een gids meegenomen te worden in het aanbod 
dat de site rijk is (natuur- en milieueducatiezone, recreatief aanbod, uitbreiding site, …).   
 

PROGRAMMA 
13.30-14.00 Welkomstkoffie in de ‘picknickzaal’ (Bezoekerscentrum PRNC De Gavers) 
14.00-14.10 Welkomstwoord door de voorzitster CPL WVL, Mia GOBERT 
14.10-15.10 CEO BVBO, dhr. Filip SMEETS: werking BVBO, incl. korte toelichting wet Jambon, en toekomstvisie  
15.10-15.30 Interactie CEO met leden CPL 
15.30-16.30 Met gids op stap 
16.30-17.00 Netwerkmoment 
 

INSCHRIJVEN 
• Prijs: 20 leden, 40 niet-leden 
• Inschrijven kan tot en met dinsdag 25 april 2023 (12u) door invullen van FORMS. De inschrijving is pas 

definitief na betaling op rekeningnummer BE45 7340 2725 5389 met vermelding ‘BVBO + volledige naam’. 
 
Hopend jullie op 28 april 203 massaal te mogen begroeten, 

Bruno DEBACKERE     Mia GOBERT 
Secretaris      Voorzitter 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CGrg98JXnke_peY6bdg1GOsBvrq2J8NNrx72Mtf4lq1UNlBRV0hIWDZMSlgxV0ZYTzhNTzFIMldUWC4u

