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BUURTINFORMATIENETWERK (BIN)
Huishoudelijk reglement/protocol
Naam en plaats:
De partijen komen overeen een buurtinformatienetwerk (BIN) op te richten te 2275 Lille, gekend
onder de naam: BIN LILLE – BIN GIERLE – BIN POEDERLEE – BIN
WECHELDERZANDE1
Naam en contactgegevens van de coördinator
Aantal BIN-leden bij opstart:
Naam van de officier politiepost Lille:
Vervanger voor de gemandateerde politiebeambte
Straten die onder dit BIN vallen:
Bron:
Omzendbrief I/VSPP/8 van 9 april 1998, gewijzigd door omzendbrief I/VSP/2001/16 van de
Minister van Binnenlandse Zaken.
Definitie en doelstelling:
Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers
en de lokale politie in een deelgemeente of woonkern, dat bijdraagt tot de volgende
doelstellingen:
 Het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel
 Het bevorderen van de sociale controle
 Het verspreiden van de preventiegedachte
Wat is een BIN niet?
 Een groepering van mensen die toezichtsrondes of patrouilles uitvoeren
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 Het creëren van privileges voor BIN leden t.o.v. andere burgers
Wat is een BIN wel?
 Het wederzijds uitwisselen van informatie tussen de politie en de BIN-leden
 Een middel om preventietips te verspreiden
 Een middel om snel en efficiënter meldingen over (potentiële) criminaliteit en pijnpunten
te verspreiden
 Een stimulans tot het nemen van preventieve maatregelen
 Een aanzet tot een verhoogde graad van waakzaamheid en opmerkzaamheid
 Een bijdrage tot regelmatig overleg tussen de BIN-leden en de politie
Hoe verloopt de communicatie?
Vroeger werden de leden van een BIN verwittigd door middel van het aan elkaar doorbellen van
de gegevens. Wij zouden kunnen spreken van een piramide verwittigingsysteem of cascade
verwittigingsysteem. Indien één van de leden een verdachte persoon, een verdacht voertuig of
verdachte handelingen had opgemerkt in zijn buurt, belde deze naar de politie. De politie
probeerde de gegevens na te trekken en, indien het inderdaad verdacht leek, verwittigde de politie
de verantwoordelijke van het BIN. Deze belde de gegevens door aan twee volgende leden, die op
hun beurt telkens weer twee volgende leden opbelden tot alle leden van het BIN ingelicht waren.
Dit duurde vrij lang en bovendien was de kans groot dat de informatie bij de laatste persoon niet
meer volledig of juist was.
In december 2001 werd bij de politie te Turnhout een telefooncentrale geïnstalleerd waarmee in
de toekomst alle leden van een BIN snel konden verwittigd worden.
Sinds december 2011 wordt het beheer (oproepen, ledenbestand…) verzorgd door het
informatienetwerk ENOXUS Communications.
Alle telefoonnummers van de leden van een BIN, woonachtig in dezelfde deelgemeente of
woonkern, zijn opgenomen in een “phonemaillijst” Indien één van de leden van een BIN een
verdachte persoon, een verdacht voertuig of verdachte handelingen heeft opgemerkt in zijn buurt
en dit doorbelt naar de politie of wanneer de politie melding krijgt van een pas gebeurd misdrijf
waarvan de daders mogelijk nog in de buurt rondhangen, kan de politie het BIN ‘activeren’.
De politie beslist dus autonoom over het al dan niet ‘activeren’ van het BIN. Zo ja, spreekt de
politie een boodschap in, in de ‘mailbox’. De telefooncentrale belt dan zo goed als gelijktijdig
alle leden van het BIN dat ‘geactiveerd’ wordt. Eerst hoor je een specifiek geluid (koebel)
waarna de volgende mededeling volgt:” Dit is een ENOXUS informatiebericht…” gevolgd
door de informatie die men wil verspreiden. In alle woningen van de BIN-leden zal de telefoon
dus zo goed als gelijktijdig rinkelen. Elk nummer wordt gebeld en dit tot iemand de boodschap
heeft bevestigd of alle nummers 2x werden gebeld. De oproepen gaan uit van het
telefoonnummer 02/2139942.
Samengevat verloopt de communicatie dus als volgt:
- Wanneer je lid wordt van een BIN, wordt je telefoonnummer opgenomen in een
“phonemaillijst” van je deelgemeente of woonkern
- BIN-leden melden misdrijven en verdachte gedragingen enkel en alleen aan de politie
(Bij voorkeur via het nummer 101 of 014/408040), en dus NIET aan de andere BINleden
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De politie beoordeelt de informatie en beslist of een BIN al dan niet geactiveerd wordt.
De politie is dus de enige partij die gemachtigd is om een BIN te activeren. Dit kan dus
zowel overdag als ’s nachts gebeuren
De politie kan ook informatie afkomstig van andere bronnen verspreiden aan één of
meerdere BIN’s
De politie geeft feedback aan het BIN
Waar nodig stuurt de politie ondertussen een interventieploeg ter plaatse

Hoe zal de werking van het BIN geëvalueerd worden?
Dit zal gebeuren op basis van:
 De criminaliteitsstatistieken
 De kwaliteit van de meldingen
 De evolutie van het onveiligheidsgevoel
 De tevredenheid tegenover politiediensten
 De invloeden op de sociale cohesie van de betreffende wijk
Niet dringende communicatie - overleg
In ieder BIN wordt er een BIN-coördinator aangesteld.
De BIN-coördinator wordt gekozen uit de BIN-leden die zich hiervoor kandidaat stellen en
waarvan de kandidatuur wordt aanvaard door de andere BIN-leden. Zo nodig (meerdere
kandidaten) zal er hiervoor een stemming worden georganiseerd.
Er wordt van de BIN-coördinator verwacht dat hij:
 zorgt voor het verbeteren van de communicatie naar de BIN-leden
 het aanspreekpunt is voor de andere BIN-leden
 in overleg met de officier politiepost de werking van het BIN mee bepaalt en evalueert
Financiële en materiële ondersteuning
De Politie Regio Turnhout en de zeven betrokken gemeenten dragen de beheerskosten. Zij
betalen ook de gesprekskosten verbonden aan het ‘activeren’ van een BIN. Wanneer je belt naar
de 101 is dit ook gratis. De leden van een BIN worden dus volledig gratis verwittigd.
Welk BIN zal ‘geactiveerd’ worden?
De Politie Regio Turnhout heeft haar grondgebied verdeeld in deelgemeenten of woonkernen. Op
basis van de beschikbare elementen zal de politie beslissen één of meerdere BIN’s in één of
meerdere deelgemeenten of woonkernen te ‘activeren’. Wij herhalen dat dit zowel overdag als ’s
nachts kan gebeuren.
Verhoogde graad van waakzaamheid en opmerkzaamheid
Van de leden van een BIN wordt een verhoogde graad van waakzaamheid en opmerkzaamheid
verwacht. Wanneer je verdachte personen, verdachte voertuigen of verdachte handelingen ziet,
wordt er van je verwacht dat je onmiddellijk de 101 belt (gratis).
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Wat doet de politie wanneer ze een BIN activeert?
 Wanneer de politie een melding krijgt inzake een verdachte persoon, een verdacht
voertuig of een verdachte handeling of wanneer de politie melding krijgt van een pas
gebeurd misdrijf in je deelgemeente of woonkern, waarbij de daders mogelijk nog in de
buurt aanwezig zijn, zal de politie oordelen of er al dan niet één of meerdere BIN’s
moeten ‘geactiveerd’ worden
 Zo ja, spreekt de politie een tekst in, in de mailbox met alle nuttige gegevens. Vervolgens
verstuurt de politie dit bericht aan alle leden van één of meerdere BIN’s die geactiveerd
worden
 Waar nodig stuurt de politie ook onmiddellijk een interventieploeg ter plaatse om
opsporingen te doen
Wat verwacht de politie van de BIN leden wanneer een BIN geactiveerd wordt?
 Dat je alle buitenverlichting en tuinverlichting aansteekt indien het donker is.
 Dat je ook enkele binnenlichten aansteekt en enkele rolluiken omhoog doet zodat je laat
blijken dat je op je hoede bent
 Dat je nakijkt of al de buitendeuren nog slotvast zijn
 Dat je in de mate van het mogelijke uitkijkt naar het voertuig of de personen zoals
vermeld in het bericht van de politie
 Dat je in de mate van het mogelijke de nummerplaat, merk, type en kleur noteert van dit
of eventuele andere verdachte voertuigen in je buurt
 Dat je in de mate van het mogelijke uitkijkt naar verdachte personen in je buurt
 Dat je onmiddellijk de 101 belt (gratis) en deze gegevens doorgeeft, alsook de richting
naar waar deze zich eventueel verplaatsen
 Dat je wel binnen blijft zodat er geen vergissing mogelijk is voor de interventieploeg die
ter plaatse gestuurd werd
Feedback
Wanneer een BIN geactiveerd werd, zal de politie nadien ook feedback geven.
Hoe opzeggen?
Wanneer je niet langer lid wenst te blijven van je BIN, moet je dit schriftelijk melden aan de
officier van de politiepost van je gemeente. De lijsten worden dan op korte termijn aangepast..
Periodieke vergaderingen
De officier van de politiepost van je gemeente zal in overleg met je BIN-coördinator , periodieke
vergaderingen organiseren waarop alle leden van het BIN uitgenodigd worden teneinde de
werking ervan te bespreken, te evalueren en waar mogelijk te verbeteren.

BIN Coördinator

Hoofdcommissaris Roger Leys
Korpschef Politie Regio
Turnhout

Paul Diels
Burgemeester
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AANSLUITINGSFORMULIER BIN

Ik ondergetekende;
Naam-Voornaam
Gemeente – Straat – Nr
Telefoonnummer2
(=vast huisnummer)
GSM-nummer
E-mail adres
ga akkoord met het huishoudelijk reglement en wens mij aan te sluiten bij het
buurtinformatienetwerk van de volgende deelgemeente:
BIN LILLE – BIN GIERLE – BIN POEDERLEE – BIN WECHELDERZANDE3
en ga er uitdrukkelijk mee akkoord dat mijn telefoonnummer wordt opgenomen in een
phonemaillijst van de politie en dat ik telefonisch verwittigd wordt, zowel overdag als ’s nachts
wanneer de politie oordeelt dat het nuttig is om het BIN te activeren.

Handtekening;

Dit formulier afgeven in de politiepost van je gemeente.

2
3

Het BIN wordt enkel op het vast nummer geactiveerd
deelgemeente BIN omcirkelen
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