
HUISHOUDELIJK REGLEMENT BIN (naam)  
POLITIEZONE REGIO TURNHOUT 
 
Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale 
politie in een afgelijnd gebied dat bijdraagt tot volgende doelstellingen : het verhogen van het 
algemeen veiligheidsgevoel, het bevorderen van het sociaal buurtgevoel en het verspreiden van de 
preventiegedachte. 
 
Iedereen is vrij toe te treden en kan zich op een positieve manier inschrijven in het BIN-project. Het 
BIN-lid kan zijn lidmaatschap op gelijk welk ogenblik beëindigen. 
 
Om de doelstellingen te bereiken zal een BIN wederzijds informatie uitwisselen tussen de 
politiediensten en de BIN-leden via een vooraf besproken communicatieplan en tevens preventietips 
verspreiden. 
 
Misdrijven en verdachte handelingen worden aan de politiediensten gemeld (101). De politiediensten 
hebben de plicht om de bron van de informatie anoniem te houden. 
 
Het beoordelen en beheren van de informatie en aangiften of klachten komt enkel de politiediensten 
toe. De beslissing tot het opstarten van het BIN en de te nemen maatregelen ligt bij de politiediensten. 
 
De politie zorgt ervoor dat alle berichten, die aanleiding geven tot het opstarten van het BIN, ter 
beschikking worden gesteld van de BIN-leden via het BIN-phonemailsysteem. De politiediensten 
zorgen ervoor dat een degelijke feedback verzekerd wordt naar het BIN toe betreffende de binnen het 
netwerk verkregen informatie. 
 
Het BIN is geen burgerwacht en voert geen patrouilles uit. De BIN-leden kunnen geen politionele 
taken op zich nemen of optreden in naam van de politiediensten. De leden kunnen hun lidmaatschap 
duidelijk maken door het gebruik van de BIN-sticker. 
 
Het BIN-project zal regelmatig geëvalueerd worden in samenspraak met de leden, de coördinatoren, 
de politiediensten en de lokale overheid. 
 
De persoonlijke gegevens van de leden waarover het BIN beschikt zullen enkel gebruikt worden voor 
de BINwerking en dit conform de wet op de privacy. 
 
Dit huishoudelijk reglement is opgesteld volgens de bepalingen in de omzendbrief betreffende 
buurtinformatienetwerken van de Minister van Binnenlandse Zaken en het lokale charter dat de 
samenwerking van het BIN met de lokale overheid en de politiediensten vastlegt. 
 
Dit huishoudelijk reglement wordt in drievoud opgemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 
    Leys Roger      
BIN-coördinator   Korpschef Politie Regio Turnhout  Burgemeester 
 
 
Kopie : Aan alle leden van het BIN 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Buurtinformatienetwerk (BIN) 
Standaardcharter – elektronische versie 

 
 
Dit document moet worden verstuurd naar de FOD Binnenlandse Zaken, AD 
Veiligheid en Preventie – Dienst Beleid Integrale Veiligheid – Waterloolaan 76 – 
Brussel 
 

A. Administratieve gegevens 
 

 Benaming van het BIN : [Geef tekst op] 

 Gemeente : [Geef tekst op] 

 Politiezone : [Geef tekst op] 
 
 

B. Over het BIN 
 

I. Geografische gegevens over het BIN : welke zijn de straten, de wijk, 
de industriezone, het gebied waarbinnen het BIN actief is ? 
(eventueel een bijlage toevoegen, …) 
[Geef tekst op] 

 
II. Redenen voor de oprichting van het BIN :  

1. Verhogen van het veiligheidsgevoel 
2. Versterken van de sociale samenhang 
3. Aan preventie doen (criminaliteitsbeheersing) 
4. Aanmoedigen van veiligheidsmaatregelen 
5. Initiatief nemen m.b.t. de veiligheidsproblematiek 
6. Vergroten van de aangiftebereidheid om bepaalde feiten aan 

te geven 
7. Verbeteren van het contact, de communicatie tussen de 

politie en de burgers 
8. Verminderen van de criminaliteit 
9. Andere [Geef tekst op] 

 
III. Initiatief van het BIN :  

1. Burgerinitiatief 
2. Politie-initiatief 
3. Initiatief van de gemeentelijke overheden 
4. Andere (beroepsverenigingen, APO (Agentschap voor 

Plaatselijke Ontwikkeling), … ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. Identificatie van de leden van het BIN 
I. Voor de burgers 

1. Coördinator (naam/voornaam/adres/telefoon/mail): 
[Geef tekst op] 

2. Eventueel co-coördinator (naam/voornaam/telefoon/mail): 
[Geef tekst op] 

3. Eventueel beroepsvereniging of lokale vereniging 
[Geef tekst op] 

4. Uit hoeveel leden bestaat het BIN ? [Geef tekst op] 
 

II. Voor de politie 
1. Gegevens van de gemandateerde politieagent  

(naam/voornaam/telefoon/mail) :  
[Geef tekst op] 
 

III. Voor de bestuurlijke overheden 
1. Gegevens van de burgemeester 

(naam/voornaam/telefoon/mail) 
[Geef tekst op] 
 

In geval van een wijziging in de contactgegevens of de persoon van de BIN-
coördinator en de gemandateerde politiebeambte moet dit gemeld worden aan de 
lokale en de federale overheid. 
 

D. Communicatie binnen het BIN (binnen het BIN is het belangrijk om een 
doeltreffend communicatiesysteem te ontwikkelen.  Wij vragen u dan ook om 
het communicatiesysteem dat binnen uw BIN werd ontwikkeld, te beschrijven). 

 
I. Communicatie van de burger naar de politie :  

1. Type communicatie :  
a) Telefoon (101 of blauwe lijn 0800/25 101) 
b) Mail 
c) Contact met de wijkagent 

 
II. Communicatie van de politie naar het BIN :  

1. Communicatie op 1ste niveau (naar alle BIN-leden) 
2. Communicatie op 2de niveau (politie naar de coördinator en 

coördinator naar de leden van het BIN) 
3. Gebruikte communicatie 

a) Phonemailsysteem 
b) Mail 
c) Wijkvergaderingen 

 
III. De informatie-uitwisseling : beschrijving van de informatie-

uitwisseling binnen het BIN en van het communicatieplan van het 
BIN : 
[Geef tekst op] 

 
 
 



E. Varia 
I. Kost van het BIN voor de burgers : Welke is de kost van de 

deelname van een burger aan dit BIN : Nihil. 
II. Steun van het BIN : Krijgt het BIN steun van :  

1. De gemeentelijke overheden (financiële of andere) 
JA – Zo ja, welke ? 
De Politie Regio Turnhout betaalt de telefoonkosten van de 
phonemailberichten. De provincie stelt het phonemailsysteem 
ter beschikking. 

2. Andere instanties JA/NEEN, zo ja welke ? 
[Geef tekst op] 

III. Evaluatie van de werking van het BIN – is er een evaluatiesysteem 
voorzien en welke zijn de evaluatiecriteria van het BIN ? 
[Geef tekst op] 

 
 

Ondertekening van de partnerschapsovereenkomst in het kader van het 
Buurtinformatienetwerk van [Geef tekst op]  . Deze leden verbinden zich ertoe om de 
omzendbrief BIN/PLP 2010 betreffende de buurtinformatienetwerken na te leven. 
 
 
 
 
 
 
 
       Leys Roger 
BIN-coördinator     Korpschef Politie Regio Turnhout             Burgemeester 


