
BUURTINFORMATIENETWERK 
 

 
 

DEERLIJK 
 

TOETREDINGSFORMULIER 
 

 
Naam :    ........................................................................ 

 
Adres privaat :   ........................................................................ 
 

Adres handel/bedrijf :  ........................................................................ 
 

Telefoon (vast toestel)  ........................................................................ 
 
Gsm :     ......................................................................... 

 
Emailadres :    ......................................................................... 

 
 
Als BIN lid ontvang ik graag de BIN berichten* "Deerlijk" 

 
* BIN berichten worden verspreid via sms en email  

* Dringende BIN berichten kunnen zowel overdag als 's nachts verspreid worden.   
* Niet-dringende BIN berichten worden louter verspreid overdag tussen 08 en 18 uur. 
* Daarnaast is er een facebookpagina “BIN-Deerlijk” ten behoeve van de leden.     

  
 

Het Gemeentebestuur Deerlijk staat in voor de infrastructurele en administratieve kosten 
van het BIN "Deerlijk".   
 

De Politiezone Gavers engageert zich om nuttige informatie ter beschikking te stellen aan 
het BIN "Deerlijk". 

 
De toetreding tot het BIN "Deerlijk"  is volledig GRATIS. 

 
 

 

In het kader van de wet op de privacy ga ik akkoord dat deze gegevens op een BIN-lijst 

voorkomen met als enige doelstelling de BIN-werking. 
Als lid ben ik eveneens akkoord met de afspraken zoals hieronder vermeld. 

 
Handtekening,  
 
 
Graag dit formulier, na invullen gegevens en plaatsen handtekening, bezorgen aan de 

hoofdcoördinator of bij de lokale politie Gavers. 
 

 
Huishoudelijk reglement BIN-LEDEN : 
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http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.politie-voorkempen.be/loklogo.gif&imgrefurl=http://www.politie-voorkempen.be/&h=153&w=157&sz=6&hl=nl&start=6&tbnid=mayX1IDhT1XCzM:&tbnh=95&tbnw=97&prev=/images?q=politie&svnum=10&hl=nl&lr=&rls=GGLG,GGLG:2005-47,GGLG:nl&sa=G


 

 
Afspraken met de BIN medewerkers : 
 

 
1. Ieder die een geëngageerde plaats inneemt in de plaatselijke BIN-info-uitwisseling 

noemt men een BIN medewerker.  Het engagement steunt op de bereidwilligheid en 
vrijwilligheid.  Na overleg met de coördinator heeft ieder het recht om zijn lidmaatschap 
te beëindigen. 

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

de afgesproken wijze en zich positief in te schrijven in het BIN zoals omschreven in de 
omzendbrief Turtelboom 2010 met als onderwerp Buurtinformatienetwerken (te 

raadplegen op de website www.buurtinformatienetwerken.be en bij uw coördinator) . 
 
3. Het lidmaatschap aan het BIN kan op oordeel van de plaatselijke coördinator of de 

gemandateerde politiebeambte, steeds na samenspraak, worden opgeheven indien de 
medewerker niet voldoet aan dit huishoudelijk reglement of de goede geest hiervan en 

hierdoor de doelstelling van het BIN hindert. 
 
4. De BIN medewerkers zullen als goed burger abnormale vaststellingen wijs melden, 

enkel aan de politiedienst.  De politiediensten hebben de plicht om de bron van de 
informaties anoniem te houden, tenzij de verschaffer van de informatie daar anders 

over beslist. 
 
5. Het beoordelen en beheren van de informatie is een vakkundige taak van de 

politiediensten en komt enkel hen toe.  Het opstarten van de BIN gebeurt dan ook 
alleen in overleg en samenspraak met de politiediensten. 

  
6. De BIN coördinator engageert er zich toe om enerzijds de BIN medewerkers duidelijk de 

werking van het BIN uit te leggen en hen van de nodige documentatie te voorzien. 

Anderzijds hen alle berichten die in het BIN worden doorgestuurd ter beschikking te 
stellen, met uitzondering wanneer de medewerker volgens de afgesproken wijze niet 

bereikbaar is of wanneer de coördinator in de onmogelijkheid is om de berichtgeving 
volgens plan uit te voeren.  

 

7. De leden gebruiken de verspreide informatie enkel en alleen voor de doelstelling van 
het BIN, met name opmerkzaamheid, waakzaamheid en preventief gedrag, die zij als 

goed burger uitvoeren.  Het BIN is geen groepering van mensen die toezichtrondes of 
patrouilles uitvoeren en dit al dan niet samen met de politie.   De BIN-leden zullen dus 
nooit zelfstandig politionele taken op zich nemen of optreden in naam van 

politiediensten. 
 

8. De gegevens omtrent de leden waarover het BIN beschikt mogen enkel worden gebruikt 
voor de doelstelling en werking van het BIN.   De medewerkers kunnen hun 
lidmaatschap duidelijk maken door het gebruik van de BIN sticker. 

 
9. Ieder die zich wil inzetten voor een veilige en een goede buurt,  kan medewerken aan 

het BIN project. Spreek erover met uw vrienden, buren en familie ! 


