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� Verhogen algemeen veiligheidsgevoel

� Het bevorderen van de sociale controle

� Het bevorderen van de sociale cohesie

� Het verspreiden van de preventiegedachte

DOELSTELLINGEN



� 1994 West Vlaamse grensstreek: overvallen 
door Kappabende

� Handelaars verenigen zich

� Naar voorbeeld Engelse Neighbourhood 

watch: opstart telefoonpiramide

GESCHIEDENIS



GESCHIEDENIS

Overzicht BIN-netwerken



� Wettelijk kader:

� In 1998 Omzendbrief I/VSPP/8

� In 2001 Omzendbrief I/VSP/2001/16

� OMZENDBRIEF 10/12/2010

GESCHIEDENIS



� Wederzijdse informatie uitwisseling 
tussen politie en BIN-vrijwilligers

� Via een vastgelegd communicatieplan

� Het verspreiden van preventietips

DEFINITIE BIN



� De naam buurtinformatienetwerk (BIN) = 
samenwerkingsverbanden die voldoen aan de 
principes vastgelegd in de omzendbrief .

DEFINITIE

Vereisten omzendbrief 2010

� De behoefte om een BIN op te zetten kan 
niet vanuit de overheid worden opgelegd. De 
overheid vervult een ondersteunende rol.



� Opstellen van een charter.

� Vrijwilligers onderschrijven het intern 
reglement.

� Opstellen van communicatieplan

DEFINITIE

Vereisten omzendbrief 2010



� In acht nemen van de Wet op de Private 
Milities:
“Elke private militie of organisatie van 
personen waarvan het oogmerk is (…) de 
politie te vervangen (…) of in hun plaats te 
treden, is verboden”
Wanneer dergelijke feiten zich toch voordoen 
MOET de politie de samenwerking stopzetten.

DEFINITIE



Wat is BIN NIET?

� - privémilitie: het is zeker niet de 
bedoeling dat BIN-leden zich zouden
gaan bewapenen of de buren
bespioneren! 

� - nachtwacht: het organiseren van 
nachtelijke burgerpatrouilles is niet
toegestaan op grond van de Wet op de 
Private Milities.



Wat is BIN NIET ?

� - Hondenpoepbrigade: BIN-leden 
houden geen toezicht op het opruimen 
van hondenpoep, verwijderen van 
onkruid, inhoud van vuilnisbakken, de 
hoogte van de hagen, ... 

� - BIN-leden zijn niet gepriviligeerd ten 
overstaan van politiediensten, gerecht 
of gemeentelijke overheid.



� Iedereen woonachtig en/of werkzaam binnen 

het gebied van het BIN kan eraan deelnemen

� Coördinatie gebeurt door één van de BIN-
leden, dewelke geen politiek mandaat mag 

bekleden. (Liefst ook geen politie of 

privébeveiliger)

� Elke BIN wordt begeleid door een 

gemandateerde politiebeambte

STRUCTUUR



� Coördinator wordt verkozen door de 
andere BIN-leden, eventueel kan een
co-coördinator worden aangesteld

� Hij/zij heeft de rol van tussenpersoon en 
vast aanspreekpunt van het BIN

STRUCTUUR



� De coördinator is niet hét aanspreekpunt 
voor allerhande problemen in de betrokken 
wijk en mag zich daar ook niet voor uitgeven.   
Hij/zij dient zoveel mogelijk het principe van 
het passend doorverwijzen te hanteren.

STRUCTUUR



� De gemandateerde politiebeambte 
begeleidt het BIN, pleegt overleg met de 
coördinator, waakt over de werkzaamheden 
van het BIN

� Ondersteunt het BIN door het verstrekken 
van kwaliteitsvolle preventieve berichten

� Is de verbindingspersoon tussen het BIN 
en de (lokale) overheid

STRUCTUUR



WAAROM WEERDE ALS 
PILOOTPROJECT?







2011 2012 2013 Gemiddeld

Elewijt 19,9% 18,5% 9,1% 17,6%

Eppegem 19,0% 20,8% 9,1% 18,0%

Hofstade 28,9% 19,1% 22,1% 24,0%

Weerde 17,5% 28,7% 33,8% 24,5%

Zemst 14,2% 12,9% 26,0% 15,7%



Proportionele tijdsverdeling 

"Diefstallen uit woning"
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Proloog

INFORMATIE-vergadering

Werkvergadering

Oprichtingsvergadering

Ondertekening protocol en opstart

Jaarlijkse evaluatie 



COMMUNICATIE
CIC VBR

� Communicatie- en InformatieCentrum 
Vlaams Brabant

� 101 noodcentrale VBR voor dringende 
politiehulp

� Calltaking 101

� Dispatching interventieploegen (lokaal 
en federaal)



COMMUNICATIE
CIC VBR

� 100 : dringende MEDISCHE hulp of 
BRANDWEER

� 101 : dringende POLITIE-hulp

� 112 : EUROPEES NOODNUMMER –
hiermee wordt in België de 100-centrale 
bereikt!!



� Heterdaad: De politiedispatcher (CICVBR) 
zal automatisch een BIN-SMS versturen

� Niet heterdaad: de lokale politie gaat  ter 
plaatse en doet de eerste vaststellingen. Zij 
informeren over hun bevindingen en de 
wachtofficier beoordeelt hoe het Bin zal 
worden geïnformeerd (BIN-MAIL).

COMMUNICATIE



COMMUNICATIE

In volgende situaties ontvangen de BIN-
leden een BIN-sms:

• Verdachte toestand

• Heterdaad diefstal (in woning, uit/van 
voertuig, fiets, ...)

• Heterdaad beschadigingen, vandalisme, 
graffiti, ...



COMMUNICATIE

In geval van een alarm ontvangen de 
BIN-leden pas een BIN-sms na 
verificatie door politie of

indien door het CIC bevestiging wordt 
verkregen dat het om een 
heterdaadsituatie gaat.



COMMUNICATIE

Waarom geen telefoonpiramide?

• Snelheid van de verwittiging: iedereen
tegelijk

• Eenduidigheid van de boodschap

• Boodschap kan worden herlezen, 
bijvoorbeeld om een
persoonsbeschrijving of nummerplaat te
herbekijken.



COMMUNICATIE

Gebruik van BIN-mail:

• Feed-back BIN-sms

• Communicatie over niet-heterdaad
situaties

• Communicatie over fenomenen. 
Bijvoorbeeld: plotse opstoot van 
fietsdiefstallen of vandalisme in de buurt



Kostprijs
� 12 euro per BIN-lid op jaarbasis
= 1 euro per maand, per BIN-lid

� 2014: Pilootproject Weerde
0 euro - gratis voor het eerste jaar

� Vanaf 2015: standaard: 25 berichten
� kostprijs 12 euro per jaar
� meerkost : > 25 sms-berichten:

+ 0,15 euro per extra sms



Diefstalpreventie

� - Mogelijkheid tot aanvragen van gratis 
en vrijblijvend diefstalpreventie advies 
aan huis

� - Geef steeds een indruk van 
aanwezigheid in uw woning - LICHT

� - BEL bij het opmerken van verdachte 

toestanden steeds het nummer 101



ZAL ER EEN

BuurtInformatieNetwerk
KOMEN ???

Dat hangt af van de respons 
van U, de burger.



Nuttige website

http://besafe.be/nl/bin
www.besafe.be



Dank u voor uw aandacht

Contactgegevens:

� Bevoegde schepen: dhr. Dirk Van Roey
T - 015 61 88 86
E - dirk.vanroey@zemst.be

� Gemeente Zemst: mevr. Iris Balaes
T - 015 61 88 96 
E - vtw@zemst.be



Politiezone KASTZE:

� Wijkinspecteur: dhr. Ben Weyn
T- 0473 88 39 96
E - wijkinspecteur.weerde@kastze.be

� Coördinator slachtofferzorg en   
diefstalpreventie: Dhr. Frank Pierco
T- 02 759 78 72




