Algemene afspraken buurtinformatienetwerken in Berlare
1.

Het BIN en z’n leden

1 a) De gegevens omtrent de leden waarover
het BIN beschikt mogen enkel gebruikt
worden voor de doelstelling en werking van
het BIN (cf. AVG).
b) Als lid neemt men de verantwoordelijkheid
om de informatie-uitwisseling te beheren
volgens de omzendbrief van de Minister van
Binnenlandse zaken van 2010 met als
onderwerp
“Buurtinformatienetwerken
2010” BIN/PLP 2010 (te raadplegen op:

https://besafe.ibz.be/NL/Wetten/Omzendbri
ef%20BIN%202010.pdf
en
bij
uw
coördinator).
c) De binnen het BIN verspreide informatie
wordt door de BIN-leden enkel gebruikt
voor de doelstelling van het BIN, met name
opmerkzaamheid,
waakzaamheid
en
preventief gedrag, die zij als goed burger
uitvoeren.
d) De BIN-medewerkers zullen abnormale
vaststellingen melden, enkel aan de
politiediensten en niet aan elkaar.
e) Het BIN is geen groepering van mensen die
toezichtrondes of patrouilles uitvoeren, ook
niet samen met de politie.
f) De BIN-leden zullen nooit zelfstandig
politionele taken op zich nemen of optreden
in naam van de politiediensten.
g) Iedereen die zich wil inzetten voor een
veilige en goede buurt, kan en mag op een
positieve wijze meewerken aan het BINproject.
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h) De BIN-leden kunnen hun lidmaatschap
duidelijk maken door gebruik te maken van
de BIN-zelfklever.
2.

Het BIN en z’n coördinator

2 a) Het lidmaatschap aan het BIN kan op
oordeel van de plaatselijke coördinator of
de gemandateerde politiebeambte in
overleg, worden opgeheven indien het BINlid niet voldoet aan dit huishoudelijk
reglement of de goede geest hiervan én
hierdoor de doelstelling van het BIN
hindert.
b) De coördinator engageert er zich toe om de
BIN-leden van alle informatie, die in het
BIN wordt doorgestuurd, te voorzien met
uitzondering wanneer de coördinator
volgens de afgesproken wijze niet
bereikbaar is of in de onmogelijkheid is om
de berichtgeving volgens plan uit te voeren.
Hij zal hen duidelijk de werking van het BIN
uitleggen en hen van de nodige
documentatie voorzien.

c) Daar het een engagement en geen
verplichting betreft van de coördinator om
de BIN-leden in te lichten over abnormale
gedragingen, kan de coördinator niet
verantwoordelijk gesteld worden indien bij
een daadwerkelijk feit geen informatie werd
doorgegeven, noch wanneer om technische
reden geen communicatie mogelijk is bv.
door
het
falen
van
het
communicatiesysteem.

3.

Het BIN en de politiediensten

3 a) Het beoordelen en beheren van de
informatie is de vakkundige taak van de
politiediensten en komt enkel hen toe. Het
opstarten van het BIN gebeurt dan ook
alleen op initiatief van de politiediensten.
b) De politiediensten hebben de plicht om de
bron van de informaties anoniem te
houden, tenzij de verschaffer van de
informatie daar anders over beslist.
c) De politiediensten engageren zich om bij
wijze van “feedback” na een BIN-bericht
het BIN via de coördinator in te lichten over
het verstuurde bericht zonder hierbij het
beroepsgeheim te schenden.
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4.

Het BIN

4 a) De autonomie van ieder plaatselijk BIN is
geïnspireerd door zijn eigen karakter,
omstandigheid en noodzaak.
b) Iedereen die een geëngageerde plaats
inneemt in de plaatselijke 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.

