
Politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem 

 

Formulier  te bezorgen bij politie-inspecteur Rony Peeterbroeck 

Contact: Tel: 09 364 47 30 - Fax: 09 364 47 28 - E-mail : buurtwerking_zottegem@pz5429.be 

Commissariaat Zottegem, Meengracht 1 in 9620 Zottegem 

 

 

 

 
 BIN   BINz 
 

NAAM : 
VOORNAAM: 

 

ADRES:  

ZAAK/BEDRIJF:  

TELEFOON/FAX:  
 

GSM:  

E-MAIL:  

 

Breng alle gezinsleden die berichten van deze telefoonnummers opnemen, op de hoogte van 
het bestaan van de BIN-berichtgeving! 
 
 
In het kader van de wet op de privacy ga ik akkoord dat deze gegevens op een BIN-lijst 
voorkomen met als enige doelstelling de BIN-werking. 
Graag word ik met het invullen van dit formulier (niet-werkend) lid van het BIN, waarin mijn 
coördinator ons BIN vertegenwoordigt als werkend lid. 
Ik ga akkoord met de afspraken zoals vermeld op de keerzijde. 
 
 

Datum, ………/………/…………. Handtekening, 
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Afspraken met de BIN medewerkers 
 

1. Ieder die een geëngageerde plaats inneemt in de plaatselijke BIN-info-uitwisseling noemt men 
een BIN-medewerker. Het engagement steunt op bereidwilligheid en vrijwilligheid. Na overleg 
met de coördinator heeft ieder het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen. 
 

2. Als lid neemt men de verantwoordelijkheid om de informatie-uitwisseling te beheren op de 
afgesproken wijze en zich positief in te schrijven in het BIN zoals omschreven in de omzendbrief 
Buurtinformatienetwerken van 2010 van de Minister van Binnenlandse Zaken (BIN/PLP/2010). 
 

3. Indien de medewerker niet voldoet aan dit huishoudelijk reglement, kan het lidmaatschap aan 
het BIN  op oordeel van de plaatselijke coördinator of de gemandateerde politiebeambte, 
steeds na samenspraak, worden opgeheven  
 

4. De BIN-medewerkers zullen als goed burger abnormale vaststellingen melden, enkel aan de 
politiedienst. De politiediensten hebben de plicht om de bron van de informatie anoniem te 
houden. 
 

5. Het beoordelen en beheren van de informatie is een vakkundige taak van de politiediensten en 
komt enkel hen toe. Het opstarten van de BIN gebeurt dan ook alleen in overleg en 
samenspraak met de politiediensten. 
 

6. De BIN-coördinator engageert er zich toe om de BIN-medewerkers duidelijk de werking van het 
BIN uit te leggen en hen van de nodige documentatie te voorzien. Alle berichten die in het BIN 
worden doorgestuurd worden ter beschikking gesteld. 
 

7. De leden gebruiken de verspreide informatie enkel en alleen voor de doelstelling van het BIN, 
met name opmerkzaamheid, waakzaamheid en preventief gedrag verhogen. Het BIN is geen 
groepering van mensen die toezichtrondes of patrouilles uitvoeren. De BIN-leden zullen dus 
nooit zelfstandig politionele taken op zich nemen of optreden in naam van politiediensten. 
 

8. De gegevens over de leden waarover het BIN beschikt, mogen enkel worden gebruikt voor de 
doelstelling en werking van het BIN. De medewerkers kunnen hun lidmaatschap duidelijk 
maken door het gebruik van de BIN-sticker. 
 

9. Ieder die zich wil inzetten voor een veilige en een goede buurt, kan meewerken aan het BIN-
project. Spreek erover met uw vrienden, buren en familie! 

 


