
 

      Inschrijvingsformulier 

   BuurtInformatieNetwerk 

  PITTEM - EGEM 
Geachte, 

 

U bent bereid om mee te werken aan het buurtinformatienetwerk Pittem - Egem. 

Hiervoor hebben wij bijkomende informatie nodig. Wij vragen daarom dit formulier in te vullen en terug 

te bezorgen aan uw BIN-coördinator. Het is van belang dat de ingevulde gegevens correct zijn en dat 

het formulier ondertekend werd. 

Naam :    ………………………………………………………………………………………………….. 

Straat en nummer :  ………………………………………………………………………………………………….. 

Stad/gemeente :   ………………………………………………..………………………………………………… 

Eventueel adres bedrijf :  ………………………………………………………………………..………………………… 

     ……………………………………………………………..…………………………………… 
 

Uw contactgegevens : 

 

Tel.nr.(vast nr.) : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

GSM-nummer 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

GSM-nummer 2 : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email :   ………………………………………………………………………………………………………………………… 
   (u kunt dit ook doormailen naar uw BIN-coördinator) 

 

Als BIN lid ontvang ik graag de BIN berichten  
 

Breng alle gezinsleden en eventueel medewerkers die berichten aan deze telefoonnummers opnemen op 

de hoogte van de BIN berichtgeving ! Men dient immers te bevestigen dat men het bericht heeft 

ontvangen ! 

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 akkoord met de afspraken zoals hierna vermeld. 

Indien u suggesties of vragen heeft, kunt u steeds contact nemen met uw BIN-coördinator 

 

Datum + Handtekening,  

 

 

………………./……………………./……………………… 

 

………………………………………………………. 

 

 



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 van de Minister van Binnenlandse Zaken Duquesne van 2.7.01 met als 

onderwerp Buurtinformatienetwerken (de omzendbrief is beschikbaar via internet of via de 

Dienst Operaties van de Lokale Politiezone Regio Tielt). 

 

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 net als iedere goede burger abnormale zaken aan de politie 

melden, dit steeds via de snelste weg. Deze snelle melding naar de politie toe primeert op 

de inwerkingstelling van het BIN.  

 

5. Het beoordelen en beheren van de eventueel te verspreiden informatie is een vakkundige 

taak van de politiediensten en komt enkel hen toe.  Het opstarten van een BIN gebeurt 

dan ook alleen in overleg en samenspraak met de politie. 

  

6. De BIN coördinator engageert zich om de BIN medewerkers duidelijk de werking van het 

BIN uit te leggen en hen van de nodige documentatie te voorzien. Zij staan eveneens in voor 

de ledenwerving, de ledenlijst en de juistheid van de gebruikte gegevens. 

Anderzijds staat hij ook in voor het doorsturen van de berichten en controle op de 

bevestiging van de ontvangst ervan door de leden, dit volgens de modaliteiten die 

voorafgaandelijk werden afgesproken in samenspraak met de politie. 

 

7. De leden zelf gebruiken de ontvangen 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.. 

 

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 ! 

 

 


