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Overeenkomst BIN-Z Schoten.
Art. 1: Een buurtinformatienetwerk voor zelfstandige handelaars is een gestructureerd samenwerkingsverband
tussen winkeliers en de lokale politie in een geografisch afgebakend gebied dat bijdraagt tot volgende
doelstellingen:
Verhogen van het veiligheidsgevoel
Versterken van de sociale samenhang in de buurt
Winkeliers bewust maken van het belang van criminaliteitspreventie
Aanmoedigen van veiligheidsmaatregelen
Initiatief nemen m.b.t. de veiligheidsproblematiek
Vergroten van de aangiftebereidheid om bepaalde feiten aan te geven
Verbeteren van het contact en de communicatie tussen winkeliers, politie en bestuurlijke
overheid
Verminderen van de criminaliteit
Art. 2: Iedereen is vrij toe te treden en kan zich op een positieve manier inschrijven in het BIN-Z-project. Het BINZ-lid kan zijn lidmaatschap op gelijk welk ogenblik beëindigen.
Art. 3: Om de doelstellingen te bereiken zal een BIN-Z wederzijds informatie uitwisselen tussen de politiediensten
en de BIN-Z-leden via een vooraf besproken communicatieplan en tevens preventietips verspreiden.
Art. 4.: Misdrijven en verdachte handelingen worden aan de politiediensten gemeld via 101. De politiediensten
hebben de plicht om de bron van de informatie anoniem te houden.
Art. 5: Het beoordelen en beheren van de informatie en aangiften of klachten komt enkel de politiediensten toe.
De coördinator is enkel de tussenpersoon in de informatie-uitwisseling tussen de politiediensten en het BIN-Z. De
beslissing tot het opstarten van een BIN-bericht en de te nemen maatregelen ligt bij de politiediensten in overleg
(mogelijk in samenspraak met de coördinator).
Art. 6: De BIN-Z-coördinator zorgt ervoor dat alle berichten, die aanleiding geven tot het opstarten van het
'warme of koude' BIN-bericht, ter beschikking worden gesteld van de BIN-Z-leden via het daarvoor opgestelde
netwerk, met uitzondering wanneer een BIN-Z-lid niet bereikbaar is of wanneer de coördinator in de
onmogelijkheid is om de berichtgeving volgens plan uit te voeren. De politiediensten zorgen ervoor dat een
degelijke feedback verzekerd wordt naar het BIN-Z toe betreffende de binnen het netwerk verkregen informatie.
Art. 7: Het BIN-Z Schoten is geen burgerwacht en voert geen patrouilles uit. De BIN-Z-leden kunnen geen
politionele taken op zich nemen of optreden in naam van de politiediensten. De leden kunnen hun lidmaatschap
duidelijk maken door het gebruik van de BIN-sticker.
Art. 8: Het BIN-Z Schoten zal regelmatig geëvalueerd worden in samenspraak met de leden, de coördinator(en),
de politiediensten en de lokale overheid.
Art. 9: De persoonlijke gegevens van de leden waarover het BIN-Z Schoten beschikt zullen enkel gebruikt worden
voor de BIN-Z-werking en dit conform de wet op de privacy.
Art. 10: Deze overeenkomst werd opgesteld volgens de bepalingen in de omzendbrief betreffende
buurtinformatienetwerken van de Minister van Binnenlandse Zaken en het lokale charter dat de samenwerking
van het BIN-Z met de lokale overheid en de politiediensten vastlegt.
Art. 11: Voor deelname aan het BIN-Z WinkelsstraatHet BIN-Z-lid wordt geen lidgeld gevraagd.

Art. 12: Teneinde te kunnen voldoen aan de omzendbrief inzake het nemen van maatregelen wanneer leden van
het BIN-Z hun verantwoordelijkheden te buiten gaan of er onaanvaardbare handelingen zouden gebeuren, volgt
hierna een procedure die moet gevolgd worden door de gemandateerde politiebeambte en de BIN-Z-coördinator.
Deze procedure is voor alle BIN's van de gemeente Schoten dezelfde:
a) Vaststelling van het feit door middel van een proces-verbaal of klachten uit de omgeving.
b) Onderzoek van de feiten door de gemandateerde politiebeambte.
c) Wanneer er geen proces-verbaal is opgesteld en het geen strafrechtelijk feit betreft, zal een schriftelijke
waarschuwing aan betrokkene verstuurd worden met hierin de rechten en plichten van een BIN-Z-lid
vervat.
d) Wanneer er een proces verbaal is opgesteld door de politiediensten, wordt betrokkene uitgenodigd om
een evaluatiegesprek te hebben met de gemandateerde politiebeambte. Uit dit gesprek zal blijken wat de
motivatie van betrokkene is en zal hem op zijn rechten en plichten gewezen worden. Dit gesprek
verandert niets aan de gevolgen van het opgestelde proces verbaal.
e) Naargelang de ernst van de feiten zijn er na overleg met de lokale BIN-Z-coördinator, drie mogelijke
sancties op te leggen:
■ Een gesprek tussen het BIN-Z-lid, coördinator en gemandateerde waarbij het BIN-Z-lid gewezen
wordt op hetgeen er is misgelopen.
■ Een schriftelijke berisping door de korpschef, op advies van de gemandateerde.
■ Een tijdelijke schorsing uit het netwerk en ontneming van zijn functies indien hij/zij een
bestuursfunctie bekleedt in het netwerk. Kennisgeving naar de korpschef, de burgemeester en de BIN-Zcoördinator van het netwerk van betrokkene. Na de tijdelijke schorsing volgt er een motivatiegesprek met
betrokkene door de gemandateerde politiebeambte.
■ Definitieve schorsing uit het netwerk en ontneming van alle functies in het BIN-Z. Deze beslissing
dient gemotiveerd en schriftelijk te worden overgemaakt aan het betrokken BIN-Z-lid, en moet
ondertekend worden door de BIN-Z-coördinator en de BIN-gemandateerde en geviseerd door de
korpschef.
Bij herhaling van feiten na een schriftelijke berisping en/of tijdelijke schorsing zal een zwaardere sanctie
worden opgelegd.
De genomen maatregelen zullen mee vervat worden in de jaarlijkse evaluatie van het BIN-Z.
Bij het nemen van deze maatregelen zal er steeds rekening worden gehouden met het recht op bescherming van
de privacy van betrokkenen en de plicht tot beroepsgeheim over de ter kennis gebrachte feiten.
Art. 13: Het originele exemplaar van deze overeenkomst wordt door het BIN-Z-lid en de BIN-Z-coördinator
ondertekend en bewaard bij de BIN-Z-coördinator. Een kopie van de overeenkomst wordt aan het BIN-Z-lid
overgemaakt.
Datum: 11 maart 2019
Naam BIN-Z-coördinator: Patrick Cavens
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Handtekening BIN-coördinator:

Bin-Z-Coördinator: Patrick Cavens - Paalstraat 62 - 03 658 43 21 - info(a)iuweliercavens.be
Gemandateerde politieambt.: CP Joris Beckers - 03 680 12 70 - pz.schoten.binsffipolice.belgium.eu
Integrale veiligheid: Tom Bresseleers - 03 680 23 57 - iv@schoten.be
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