
 
Lokale Politie 

Damme/Knokke-Heist 

 

 

 
Buurtinformatienetwerk 

BIN-Z  

 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 

 
Handelsbenaming: _______________________________________________ 

Adres handel/bedrijf: _______________________________________________ 

Tel. Handel/bedrijf: _______________________________________________ 

Omschrijving activiteit: _______________________________________________ 

Verantwoordelijke: _______________________________________________ 

GSMnr verantwoordelijke: _______________________________________________ 

 

Als BIN-Z lid ontvang ik graag de dringende BIN-Z berichten: 

➢ Op volgend telefoonnummer: ______________________ (bij voorkeur vast nummer) 

➢ Eventueel 2de telefoonnummer: ____________________ (optioneel) 

 

Niet dringende BIN-Z berichten: 

➢ Per e-mail: ______________________________________________________ 

➢ Eventueel 2de e-mailadres: ____________________________________(optioneel) 

 

Graag word ik met het invullen van dit formulier lid van de BIN-Z kleinhandel/verblijfstoerisme 

(schrappen wat niet past). 

 

Ik zal al mijn medewerkers die de berichten aan het opgegeven telefoonnummer opnemen op de hoogte 

brengen van de BIN berichtgeving en de hierna vermelde afspraken! 

 

In het kader van de wet op de privacy (d.d. 25 mei 2018 - www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) ga ik 

akkoord dat deze gegevens op een adreslijst van BIN-Z voorkomen met als enige doelstelling de BIN-Z 

werking. Als lid ben ik akkoord met de afspraken zoals hierna vermeld (zie keerzijde). 

 

Opgesteld te Knokke-Heist op______________________ 

Handtekening, 

 

_________________________ 

Gelieve dit formulier ingevuld terug te bezorgen aan de politionele preventiedienst 

Het Walletje 104 - 8300 Knokke-Heist 

@: PZ.DKH.HHOO@police.belgium.eu 

mailto:PZ.DKH.HHOO@police.belgium.eu


 

Afspraken met de BIN-Z leden: 

 

1. Ieder die zich inschrijft in het BIN-Z wordt verder “lid” genoemd. Ieder die een geëngageerde 

plaats inneemt in de plaatselijke BIN-info-uitwisseling noemt men een “coördinator”. Het 

engagement steunt op bereidwilligheid en vrijwilligheid. Na overleg met de coördinatoren en 

mits schriftelijke bevestiging, heeft ieder het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen. 

 

2. Als lid neemt men de verantwoordelijkheid op om de informatie-uitwisseling te beheren op de 

afgesproken wijze en zich positief in te schrijven in het BIN-Z zoals omschreven in de ministeriële 

omzendbrief van 10 december 2010 (te raadplegen via www.besafe.be) 

 

3. Het lidmaatschap bij het BIN-Z kan op oordeel van de coördinatoren of de gemandateerde 

politiebeambte, steeds na samenspraak, worden opgegeven indien het lid niet functioneert 

overeenkomstig de hoger genoemde omzendbrief en/of deze afspraken of de goede geest ervan 

en hierdoor de realisatie van de doelstelling van het BIN-Z hindert. 

 

4. De BIN-Z leden zullen als goed burger abnormale vaststellingen melden, enkel aan de 

politiedienst (dringende politiehulp zone Damme/Knokke-Heist tel. 050/619 619, 24/24 – 7op7). De 

politiediensten hebben de plicht om de bron van de informatie anoniem te houden, tenzij de 

verschaffer van de informatie daar anders over beslist. 

 

5. De BIN-Z coördinator is een lid die zich, nog meer dan de andere leden, engageert voor de goede 

werking van het BIN-Z.  

 

6. Het beoordelen en beheren van de informatie is een vakkundige taak van de politiediensten en 

komt enkel hen toe. Het opstarten van de BIN-Z gebeurt dan ook alleen in overleg en 

samenspraak met de politiediensten. 

 

7. De leden gebruiken de verspreide informatie enkel en alleen voor de doelstelling van het BIN-Z, 

met het oog op de opmerkzaamheid, waakzaamheid en preventief gedrag dit met inachtneming 

van de wet op de privacy. Het BIN-Z is geen groepering van mensen die toezichtrondes of 

patrouilles uitvoeren en dit al dan niet samen met de politie. De BIN-Z leden zullen dus nooit 

zelfstandig politionele taken op zich nemen of optreden in naam van de politiediensten. 

 

8. De gegevens omtrent de leden waarover het BIN-Z beschikt mogen enkel worden gebruikt voor 

de doelstelling en werking van het BIN-Z. De medewerkers kunnen hun lidmaatschap duidelijk 

maken door het eventuele gebruik van de BIN-Z sticker. 

 

9. Iedereen die zich wil inzetten voor een veilige en meer leefbare buurt, kan meewerken aan het 

BIN-Z project. Spreek erover met andere zelfstandige ondernemers! 

 

 

http://www.besafe.be/

