
Buurtinformatienetwerken (BIN’s) 

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerking tussen bewoners van een bepaalde buurt en de politie.
Het doel is te komen tot een wederzijdse informatie-uitwisseling. Van de leden van een BIN wordt verwacht dat
zij een verhoogd meldings- en aangiftegedrag aan de dag leggen, vb. melden van verdachte situaties, verdachte
handelingen, verdachte voertuigen. De politie engageert zich om de aangesloten leden te verwittigen van
bepaalde misdrijven als deze op heterdaad worden ontdekt (vb. inbreker die wordt betrapt maar gaat lopen). Op
zo'n moment wordt, afhankelijk van de dringendheid van het feit, een ingesproken bericht verstuurd via de
telefoon of een mail naar alle aangesloten leden. 

In 2021 telde Lier 6 operationele buurtinformatienetwerken
-BIN Zevenbergen;
-BIN Koningshooikt;
-BIN Kloosterheide;
-BIN Bogerse Velden;
-BIN Koningshooikt-Midden.
-BIN Zuid Australie

Aantal verzonden berichten
BIN Zevenbergen:                                         6 spraakberichten en 4 mails
BIN Koningshooikt:                                       2 spraakberichten          
BIN Koningshooikt-Midden:                          2 spraakberichten en 1 mail
BIN Kloosterheide:                                        1 spraakbericht en 1 mail
BIN Bogerse Velden:                                    1 spraakbericht               
BIN Zuid-Australië:                                       3 spraakberichten en 3 mails
BIN-Zelfstandigen:                                        4 spraakberichten    

Er werden in 2021 : 19 dringende spraakberichten verstuurd en 9 mails als niet dringende
berichtgeving.
Iedere BIN-coördinator ontvangt maandelijks een mail met bijkomende duiding en
preventietips.

Onderwerpen
-Woninginbraak  9
-Winkeldiefstal    2
-Testberichten    2
-Verdachte personen 1
-Betalingen met vals geld 1
-Vermiste personen  1
-Verdachte voertuigen 1
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ANPR – netwerk (automatische nummerplaat herkenning)

Bevragingen
Aantal bevragingen via AIK / andere zones-FGP’s : 6548
Aantal hits naar aanleiding van de bevragingen :  147
Aantal bulkbevragingen (altijd rechtstreeks op vraag van een andere zone / FGP) : 9

Voor iedere hit wordt een excel rapport en fotodossier  aangemaakt en vervolgens bezorgd aan
de aanvragende eenheid.  
Bij een bulckbevraging worden alle voertuigen op één of meerdere sites opgevraagd tussen een
welbepaalde tijdsvork. Bij een gewone ANPR-bevraging wordt een nummerplaat opgegeven. 

Informatierapporten (RIR’s)
Totaal aantal informatierapporten : 276
Aantal opgestelde informatierapporten door de PZ LIER : 126
Aantal inkomende informatierapporten opgeteld door andere politiediensten :150
g
Camerabeelden 
Aangevraagde en verwerkte camerabeelden en /of opgestelde fotodossiers : 198
Voor alle aanvragen werden beelden bekeken en weggeschreven op een geheugendrager.
Afhankelijk van de feiten of vraag werd er ook een fotodossier gemaakt. Wetende dat het Parket
de beelden enkel in voorbereiding van een zitting bekijkt, tenzij bij heel ernstige feiten, is de
aanwezigheid van een fotodossier een meerwaarde aan het proces-verbaal waarbij de
behandelende magistraat bij aanvang een beter inzicht in het dossier en de feiten krijgt.
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 Vermeldingen Arrondissementele aandachtsvestiging

Aantal aanvragen tot publicatie in de Arrondissementele aandachtsvestiging  : 25
Feedback / doorbraak / herkenning aangevraagde publicaties : 8
 In 2021 werden 25 feiten aan het AIK gemeld voor een publicatie in de Arrondissementele
aandachtsvestiging.  Dit met het oog op herkenning of identificatie van de verdachte of om
belangrijke informatie (MO of gelijkaardige feiten)  te delen met andere PZ’s. 
In 8 gevallen was er een positieve feedback.
Het is de bedoeling om systematisch voor elk bijzonder feit of niet-geïdentificeerde
verdachte een aanvraag over te maken indien de informatie bovenlokaal een meerwaarde
kan betekenen

 Informatie GASAM – betwiste overtredingen autoluwe zone
 Aantal vragen voor informatie, nazichten houder nummerplaten, beelden, foto’s : 49
De overtredingen op de Grote Markt – autoluwe zone worden door de ANPR-camera’s
geregistreerd en verwerkt door medewerkers van de stad Lier. De processen-verbaal, de
foto’s en beelden worden bewaard door en bij de PZ LIER. In het geval van betwistingen
wordt door GASAM informatie omtrent de betwiste overtreding bij het LIK opgevraagd.

Opvolging – dossiers Veelplegers
Aantal opgestelde dossiers : 20
Aantal actieve veelplegers update 12/2021 : 12
 Momenteel worden er 20 dossiers van Criminele Veelplegers beheerd door ons lokaal
informatiekruispunt. Gelet er 4 keer per jaar een update wordt gemaakt van personen die
voldoen aan de definitie van een Criminele Veelpleger conform de omzendbrief 6/2016,
schommelt het aantal actieve veelplegers per kwartaal. Om tegemoet te komen aan de
huidige omzendbrief, worden alle actieve veelplegers in een aparte map in FOCUS
BRIEFING 4 keer per jaar geactualiseerd zodat alle operationele leden steeds op de hoogte
zijn van de Veelplegers in de zone. 
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Externe steun 
(steun die we bieden aan andere politiezones en/of de federale politie, ook genaamd hycap)
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