FAQ BIN:
Alles wat je altijd al wilde weten, maar
nooit durfde te vragen

Hoe werkt een BIN?
Iedereen die een verdachte toestand opmerkt, kan dit best melden aan het noodnummer 101.
Dit geldt voor iedereen, ongeacht of men deelneemt aan een BIN. Wanneer een patrouille op
het terrein wordt aangestuurd om de verdachte toestand te controleren, is de eerste
bekommernis het lokaliseren van het gemelde voertuig of de personen. Dezen verplaatsen
zich immers.
Deelnemers aan een BIN ontvangen een waarschuwing via sms met een summiere
beschrijving van de toestand die zich in hun buurt voordoet. Merkt een deelnemer personen of
een voertuig op die aan de beschrijving voldoen, belt hij of zij 101 en deelt mee waar hij deze
heeft gezien. Op die manier kan de politiepatrouille beter worden aangestuurd. Immers kan de
politie een oproep ontvangen vanuit de Pollepelstraat, maar luttele minuten later bevinden de
gezochten zich misschien wel in de Paplepelstraat. De kans dat de personen kunnen
gecontroleerd worden, wordt dus aanmerkelijk verhoogd.
Eigenlijk kunnen we deze vraag nog best beantwoorden met een klein succesverhaal, uit de
praktijk gegrepen:
Bij thuiskomst bemerkten inwoners van Weerde hoe twee personen uit hun tuin gaan lopen.
En even later dat een raam aan de zijkant van de woning is opengebroken. Onmiddellijk
bellen zij het noodnummer 101 en geven een goede beschrijving van de verdachten. Vanuit de
101-centrale wordt meteen een waarschuwings-sms verzonden aan de deelnemers van het
BIN te Weerde, en worden de politiepatrouilles aangestuurd. Luttele minuten later krijgt de
101-centrale een melding vanwege een BIN-deelnemer die enkele straten verderop woont, dat
zij de gesignaleerde personen heeft opgemerkt in de tuin van haar buren. De verdachten
waren het tuinhuis van haar buren ingelopen en hielden zich daar schuil. De kans was
bijgevolg heel klein dat zij door de rondrijdende politiepatrouilles zouden worden
aangetroffen. In dit geval echter, had de politie hen maar uit het tuinhuis te plukken!
Overigens werden de verdachten uit deze situatie naderhand voorgeleid bij de
onderzoeksrechter. Een inbraak opgelost en mogelijk heel wat inbraken vermeden, dankzij
een goede samenwerking tussen politie en burger.

Krijgt een deelnemer ook feedback?
Jazeker. Naast het ontvangen van een waarschuwing via sms, zal u door uw lokale politie via
mail op de hoogte gehouden worden van de afloop van de situatie. Betrokkenen konden niet
meer worden aangetroffen, betrokkenen werden gecontroleerd doch niets bijzonders aan de
hand, betrokkenen werden gecontroleerd en in voorlopige hechtenis genomen, ….
Steeds met inachtneming van privacy en beroepsgeheim, en ongeacht de uitkomst van de
interventie, krijgt u na ontvangst van een waarschuwings-sms bijkomende informatie via mail.

Waarom zou ik deelnemen aan een BIN?
Inbrekers en dieven volgen de weg van de minste weerstand. Ze slaan bij voorkeur toe in
wijken waar weinig sociale controle is en kiezen er de gemakkelijkste huizen uit. Met een
BIN werkt de buurt aan een grotere sociale controle. Als lid van een netwerk ontwikkel je
betrokkenheid bij de problematiek. Alle leden zullen bewuster rondkijken, ook bij de buren.
De buren zullen dus ook bewuster naar jouw huis kijken. Je zal minder schroom hebben om
de 101 te bellen. Zo help je de politie en verhoog je de pakkans. Hoe meer deelnemers een
BIN heeft, hoe meer ogen rondkijken en hoe efficiënter het BIN werkt.

Blijft mijn privacy beschermd als deelnemer aan een BIN?
Ja, je privacy is beschermd. Jouw persoonsgegevens blijven geheim. Je lidmaatschap is enkel
bekend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de lokale politie en de coördinatoren. Ook
die laatsten zijn gehouden aan absolute discretieplicht. Meld je iets verdachts op het nummer
101, dan wordt je oproep afgehandeld zoals voor iedere andere burger. Of jij lid bent van een
BIN, maakt dan geen verschil uit.

Kan ik niet beter de lokale politie bellen als ik iets verdachts zie?
Bel bij verdachte situaties steeds 101. Zeker niet naar de burgemeester bellen en al evenmin
naar een van BIN-coördinatoren. De dienst 101 is dag en nacht bemand door goed opgeleide
dispatchers, die weten wat ze moeten doen als er een melding binnenkomt. Terwijl jij nog aan
je uitleg bezig bent, zijn zij al de lokale politie aan het verwittigen. Dat kan nooit zo snel en
zo efficiënt gaan als je een andere weg volgt. Je moet dus maar één nummer onthouden, en
dat is 101.

Wat moet/mag een deelnemer aan een BIN doen wanneer een melding
binnenkomt?
Wanneer je een sms krijgt over een verdachte situatie, dan vragen we aan alle BIN-leden om
duidelijk te tonen dat we op dat moment met zijn allen weten dat er mogelijk iets aan de hand
is. En dat we allemaal samen veel waakzamer zijn. Steek bijvoorbeeld je buitenverlichting aan
en sla gedurende een tiental minuten na de melding de bewegingen op straat gade, bij
voorkeur van achter je raam aan de straatkant. Meld elke beweging die je ziet en die aan het
signalement van de sms beantwoordt opnieuw aan de 101.

Wat moet/mag ik zeker niet doen wanneer een melding binnenkomt?
Doe vooral niets onwettelijks! Breng je eigen veiligheid of die van iemand anders niet in
gevaar! Het is niet verboden om naar buiten te gaan, maar dit wordt stellig afgeraden. Zoek in
geen geval de confrontatie op. Als BIN-deelnemer help je alleen door de juiste meldingen te
doen. Het controleren en desgevallend inrekenen van verdachten is en blijft voorbehouden aan
de politie.

Mag ik wapens dragen tijdens mijn patrouilles als BIN-lid?

Wie zich deze vraag stelt, willen wij vriendelijk verzoeken zich te onthouden van deelname
aan een BIN.
Een BIN is geen burgerwacht of privémilitie. Dergelijke organisaties zijn trouwens bij wet
verboden. Gelukkig maar.
Dus even voor alle duidelijkheid: deelnemers aan een BIN patrouilleren niet, dragen geen
emblemen, controleren de vuilzakken van hun buren niet, houden geen personen staande, …
De deelnemers onthouden zich van elke politionele taak, zij beperken zich tot het doorgeven
van nuttige informatie.

Welk risico loop ik wanneer een melding binnenkomt?
Geen enkel. Daar moet je zelf over waken. Dat doe je door de confrontatie met de eventuele
verdachten niet op te zoeken. Je blijft best binnen, in de beslotenheid van je woning. Het is
ook allesbehalve zeker wat de bedoelingen van de gesignaleerde perso(o)n(en) zijn. Het is
niet automatisch zo dat dezen kwaad in de zin hebben. Dat is nu net wat de politie voor u wil
controleren.

Kan ik op meer dan één gsm de sms’jes toekrijgen?
Eén gsm-nummer per gezin, dat is de regel. Dat heeft louter met het prijskaartje van de
communicatie te maken: de kosten zouden anders te hoog oplopen. Ben je als BIN-lid niet
thuis als er een melding binnenkomt, maar je partner of meerderjarig kind wel, stuur dan
gewoon het berichtje door naar het thuisfront. De meeste gsm-abonnementen van
tegenwoordig omvatten per maand duizend of meer gratis sms’jes, dus dat kost je niets, alleen
de moeite. Maar als die sms’jes verstuurd worden vanuit de centrale, dan kosten ze wel geld.

Kan ik via het BIN ook technische defecten melden?
Neen, daarvoor moet je je rechtstreeks wenden tot het gemeentebestuur. Via de websites van
de gemeenten kan je vaak een technisch defect digitaal aanmelden. Of u neemt telefonisch
contact op met de betrokken dienst.

Wat met losliggende stoeptegels, geluidsoverlast en onveilige
verkeerssituaties?
Akkoord, in zekere zin betreft dit alles evengoed een veiligheidsthema, maar niet in de vorm
waaraan een BIN wil verhelpen. De BIN-werking beperkt zich strikt tot de zogenaamde
vermogenscriminaliteit, meer bepaald het voorkomen van diefstal uit woning of (van)
voertuig, evenals vandalisme. Voor alle andere overlastvormen die geen dringende interventie
behoeven kan u, zoals steeds, contact opnemen met uw wijkinspecteur. Voor alle dringende
interventies contacteert u 101.

Heeft het BIN een politieke doelstelling?
Neen, met politiek hebben BIN niets te maken. Natuurlijk is het gemeentebestuur, samen met
de lokale politie, een belangrijke partner van het BIN, maar in hun werking zijn de BIN
autonoom en partij-onafhankelijk. Je moet bij hen dus ook niet met partijpolitieke
beweegredenen aankomen, daar doen zij niet aan mee.

In welke gevallen wordt een BIN-waarschuwing via sms verzonden?
Telkens wanneer bij de 101-centrale een oproep binnenkomt waarbij een situatie wordt
aangemeld, die betrekking heeft op of een mogelijk risico inhoudt op:
•
•
•

Woningdiefstal
Diefstal van - of uit voertuig
Vandalisme

Dit uiteraard enkel voor feiten die zich binnen de omschrijving van het betrokken BIN
situeren, recent gebeurden EN waarbij de verdachte personen zich verplaatsen. Het heeft
immers geen zin een volledige deelgemeente te laten uitkijken, wanneer de politie al weet
waar de verdachten kunnen worden aangetroffen.
De politie zal geen waarschuwings-sms verzenden na bijvoorbeeld een gewapende overval.
Wij dienen er immers ook over te waken dat goedbedoelende burgers zich niet in een
potentieel levensbedreigende gevaarsituatie begeven.

Kan ik de sms’jes in een andere taal krijgen?
Neen, de sms’jes en BIN-mails worden door de dienst 101 en de lokale politie verstuurd
conform de taalwetgeving. Bijgevolg is deze communicatie in het Nederlands.

Wil dat dan zeggen dat het voor anderstaligen niet zinnig is om toe te treden
tot het BIN?
Natuurlijk wel: taal staat los van het veiligheidsvraagstuk. We vragen wel dat zij de
Nederlandse taal voldoende zouden beheersen om tenminste de essentie van de berichtjes te
kunnen begrijpen. Anders is een deelname inderdaad niet echt zinvol.

Ik wil geen sms’jes krijgen, maar wel de mails. Kan ik toch aansluiten?
Een BIN heeft een welomschreven doel voor ogen, namelijk samen uitkijken en de politie
helpen bij het lokaliseren van verdachten. Het is geen gezelligheidsclubje. De waarschuwingssms’jes vormen zodoende de essentie van de BIN-werking. Zonder die optie is een deelname
zinloos. U kan wel deelnemen zonder mailadres op te geven. U krijgt dan geen feedback via
mail, dat is alles.

Kan ik mij uitschrijven uit het BIN?
Natuurlijk, als jij niet langer wil deelnemen of gaat verhuizen, dan laat je dat schriftelijk
weten aan de coördinatoren (via e-mail of op een briefje), en dan schrappen zij jouw gegevens
uit de database. Vanaf dan krijg je geen meldingen meer.

Kan ik tijdens mijn vakantie “offline” gehaald worden?
Als je bijvoorbeeld op vakantie bent, wil je misschien liever niet lezen dat er een verdacht
individu in je straat rondloopt, want je kan er dan toch niks aan doen. Alleen moet je
begrijpen dat het voor de coördinatoren wel een opgave is om die administratie bij te houden.
Daarom vragen we deze aanvragen tot een absoluut minimum te beperken.

Mag ik ook Whatsapp gebruiken om meldingen te doen?
We kunnen je niet tegenhouden om de moderne technologie te gebruiken. Maar binnen de
werking van een BIN heeft Whatsapp of Facebook of …. geen officiële plaats. De
communicatie gebeurt via sms’jes of, indien niet dringend, via e-mail. Niet iedereen heeft een
smartphone, en niet iedere smartphone-gebruiker gebruikt Whatsapp. In een grote groep van
meer dan honderd mensen is Whatsapp trouwens niet het meest efficiënte
communicatiemiddel.
Wil jij een Whatsapp-of Facebookgroep maken met je onmiddellijke buren, laat je dan niet
tegenhouden door ons. Alleen past dit niet in het kader van een BIN, waarbij we een zo groot
mogelijk deel van de buurtbewoners willen betrekken. Stel u ook even de vraag of dergelijke
Whatsapp- of Facebookgroep eigenlijk wel zin heeft in het kader van inbraakveiligheid.
Immers worden minder mensen betrokken, wat de bron van informatie beperkt. Verder is de
gedeelde informatie zelden uit de eerste hand, en haast steeds na de feiten. Misschien wil u al
die positieve energie wel stoppen in een taak als coördinator? En mee bouwen aan een project
dat voor iedereen toegankelijk is en een structureel antwoord op het veiligheidsvraagstuk wil
bieden?

Wat dan met Facebook van BIN en politie?
Enkele BIN uit onze politiezone, net als de politiezone Kastze zelf, hebben een
Facebookpagina. Zoek maar eens op en “like” ons en hen.
Als je een berichtje wil posten op deze Facebookpagina’s, moet je wel eerst voorbij de portier.
We laten heus niet zomaar elk berichtje rechtstreeks op een Facebookpagina landen, dat zou
niet fijn zijn. We hanteren niet alleen de basisprincipes van onze democratische beginselen,
maar we verwachten ook het nodige respect en terughoudendheid op onze Facebookpagina.

Via de Facebookpagina van een BIN worden echter niet de BIN-waarschuwingen
meegedeeld. In ieder geval niet in real-time. De Facebookpagina van de PZ KASTZE is
algemeen en niet specifiek gericht op BIN.

Wat kost de deelname aan een BIN?
Binnen de politiezone KASTZE worden de BIN ondersteund door de gemeenten. Deze dragen
het gros van de kosten. Aan de deelnemers wordt een kleine bijdrage in de communicatiekost
gevraagd. Naargelang de gemeente varieert dit van € 4,- tot € 6,- op jaarbasis. Naast een
deelname in de communicatiekost, hopen we met deze kleine bijdrage ook te voorkomen dat
mensen zich zouden aansluiten, gewoon om aan de toog te kunnen opscheppen met berichtjes
van de politie. Enige sérieux wordt van de deelnemers toch wel verwacht.

Wie zijn die BIN-coördinatoren?
De coördinatoren van een BIN zijn gewone burgers die binnen de omschrijving van het BIN
wonen of werken. Zij vormen het eerste aanspreekpunt voor de (kandidaat) deelnemers,
evenals voor politie en gemeentebestuur. Ook beheren zij de lijst van de deelnemers, zorgen
ervoor dat het BIN over een website beschikt, beheren desgevallend een facebookpagina, …
Dit alles belangeloos en zonder enige compensatie! Waarvoor onze hartelijke dank en diepste
respect.

Hoe kan ik aansluiten?
Hieronder treft u de links naar de websites van de BIN die reeds actief zijn op het
grondgebied van de politiezone KASTZE (KAmpenhout – STeenokkerzeel – ZEmst).

In mijn buurt bestaat nog geen BIN. Wat nu?
Indien u van mening bent dat een BIN ook in uw buurt nuttig kan zijn en u wil hier actief aan
meewerken, kan u steeds contact opnemen met de gemandateerde ambtenaar BIN bij de
politiezone KASTZE: Frank PIERCO, 02/759.78.72, of via e-mail aan:
technopreventie@kastze.be .

Met vriendelijke groet,
Frank Pierco
Coördinator Diefstalpreventie PZ 5412 KASTZE
Gemandateerd Ambtenaar Buurtinformatienetwerken PZ 5412 KASTZE
www.binszemst.be
www.binbos.be
www.binmelsbroek.be

