Inschrijvingsformulier
Buurtinformatienetwerk
BIN “Jachthavens Belgische Kust”
Contactgegevens BIN-lid:
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Straat: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Gemeente: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon: …………………………………………………….
GSM: …………………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Lid van de jachtclub/organisatie:……………………………………………………………………………………………
Indien geen lid van jachtclub/organisatie - In welke haven bent u actief en wat is uw
taak of functie?:……………………………………………………………………………………………………………………

Ik verklaar alle gezinsleden en medewerkers die berichten van deze telefoonnummers ontvangen
op de hoogte te brengen van de BIN berichtgeving.
De werking van het BIN “Jachthavens Belgische Kust” verloopt steeds via mailberichten en is
gratis voor alle leden.
In het kader van de wet op de privacy ga ik akkoord dat deze gegevens in een BIN-lijst gebruikt
worden met als enige doelstelling BIN-berichten te versturen en te ontvangen. Als lid ga ik
akkoord met de afspraken zoals vermeld op keerzijde.
Aanduiding van de BIN-coördinator :
Ik nam kennis van de hierbij gevoegde afspraken.
Ik ga akkoord dat de administratieve ondersteuning en het doorsturen van de berichten in het kader van de
werking van het BIN, worden uitgevoerd door :
BIN coördinator:
Naam: Peter De Clerck
E-mail: peter.declerck@police.belgium.eu
Adres: Natiënkaai 5 , 8400 Oostende
Telefoon: 0477 93 11 03
En
Ass. BIN coördinator:
Naam: Nico Van Renterghem
E-mail: Nico.VanRenterghem@police.belgium.eu
Adres: Natiënkaai 5 , 8400 Oostende
Telefoon: 059 56 15 30

Naam: ……………………………………………………………….
Datum: …………….
Handtekening:

GELIEVE DIT FORMULIER INGEVULD EN ONDERTEKEND TERUG TE BEZORGEN AAN DE
COORDINATOR:
BIN coördinator:

Naam: Peter De Clerck
E-mail: peter.declerck@police.belgium.eu
Adres: Natiënkaai 5 , 8400 Oostende
Telefoon: 0477 93 11 03

Uw suggesties :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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 van 10.12.10 met als
onderwerp Buurtinformatienetwerken (te raadplegen op http://besafe.be/bin 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, familie en vrienden van de
jachtclub/organisatie!

Voor meer informatie, contacteer uw coördinator of http://besafe.be/bin

