PROFIEL ACTOREN BUURTINFORMATIENETWERKEN
Het BuurtInformatieNetwerk steunt op het partnerschap van verschillende actoren.
Wie zijn de partners?
De BIN-coördinator, eventuele co-coördinatoren en de leden van het bestuur (of stuurgroep);

De BIN-gemandateerde(n), aangesteld binnen de politiezone om de BIN-werking mee te begeleiden;
De BIN-leden: Buurtbewoners, zelfstandigen, bedrijven, beroepsgroepen, …;
De lokale bestuurlijke overheid, eventueel bijgestaan door de Provinciale overheid;
De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, hierin bijgestaan door de V.Z.W. BIN Kenniscentrum;
De actoren hebben elk een specifiek profiel. Hieronder hebben we de verschillende partners met hun gewenst profiel en
competenties opgelijst. Deze oplijsting beoogt enkel een leidraad te zijn.

Actoren

Profiel

BIN COORDINATOR

-Neutraal
-Geen persoonlijk winstbejag
-Is akkoord met screening in de
politiedatabanken
-Is meerderjarig
-is bekend en betrokken met zijn
BIN-omgeving

GEMANDATEERDE

-Is werkzaam bij de politie
-Houdt bij zijn contacten met het

Gedragscompetentie
-Is sociaal vaardig
-Heeft respect voor de
democratische waarden
-Solidair met de buurt
-Geduldig
-Communicatief
-Houdt zich aan de bepalingen van
de omzendbrief, het charter en het
huishoudelijk reglement

-Is sociaal vaardig
-Staat dicht bij de burger

Taken en verantwoordelijkheden
- Is het aanspreekpunt van het BIN
voor de politie/gemandateerde
- Is het aanspreekpunt voor de BINleden uit zijn buurt
- Is samen met de gemandateerde
verantwoordelijk om het BIN
levendig te houden
- Laat zich bij voorkeur bijstaan door
een bestuur/stuurgroep
- Verzorgt de contacten en pleegt
regelmatig overleg met de
politie/gemandateerde
- Fungeert als doorgeefluik voor de
feedback- en preventieberichten
van de politie
- Sensibiliseert zijn BIN-leden inzake
goed meldingsgedrag(meldingen
van veiligheidsproblemen of
verdachte situaties rechtstreeks aan
de politie)
- Is verantwoordelijk voor het
beheer van de ledenlijst
- Maakt afspraken met de politie
inzake het verspreiden van nietdringende berichten (preventie)
-Organiseert op regelmatige basis
een ledenvergadering (aanbevolen
om dit jaarlijks te doen)
- Is het aanspreekpunt voor de BIN’s
binnen de politiezone

POLITIEBEAMBTE

BIN steeds rekening met zijn
beroepsgeheim
-Leeft nauwgezet de bepalingen na
van de privacywet van 08/12/1992,
de Antidiscriminatiewet van
10/05/2007 en de Wet op het
Politieambt van 05/08/1992

-Heeft respect voor de
democratische waarden
-Is geduldig en communicatief
vaardig
-Is enthousiast en actief
-Is nauw betrokken bij de
wijkwerking
-Is doordrongen van de
preventiegedachte

BIN LEDEN

-De BIN-werking staat open voor
alle inwoners, zelfstandigen,

-De BIN-leden handelen conform de
Wet van 29/07/1934 waarbij de

- Volgt samen met de coördinator
de BIN-werking op
- Zorgt voor de
informatieverwerking en verspreiding zoals afgesproken in
het communicatieplan
- Zorgt voor feedback aan het BIN
via de coördinator
- Werkt mee aan een sensibilisatie
rond meldingsgedrag
- Staat mee in voor het verlagen van
de drempel tussen burger en politie
- Zorgt voor de verspreiding van
preventietips en andere nuttige
informatie.
- Waakt over de wettelijkheid van
het optreden van coördinator en
BIN-leden en over de naleving van
de omzendbrief, charter en
huishoudelijk reglement
- Zorgt samen met de coördinator
voor een regelmatige evaluatie van
het BIN en zijn werking.
- Werkt mee aan infovergaderingen
- Is steeds op zoek naar een
verbetering van de BIN-werking
-Werkt beleidsondersteunend
(opname BIN’s in de verschillende
beleidsplannen)
-De BIN-leden melden abnormale
feiten, gedragingen en personen

LOKALE BESTUURLIJKE
OVERHEID

bedrijven, leden van een
beroepsgroep, … binnen een
afgebakende omgeving
-Het BIN-lid moet meerderjarig zijn
-Hij moet wonen en/of werken
binnen het BIN-gebied
-Het lidmaatschap is op vrijwillige
basis
-Het BIN-lid leeft de bepalingen van
het huishoudelijk reglement
nauwgezet na

private milities verboden worden,
de Privacywet van 08/12/1992 en
de anti-discriminatiewet van
10/05/2007
-Wil mee participeren in de
veiligheid binnen zijn eigen woonen/of werkgebied

-Is doordrongen van integrale
veiligheid en preventie
-Werkt nauw samen met de
politiediensten en staat open voor
de dialoog met de burger
-Is overtuigd van de meerwaarde
van burgerparticipatie in het kader
van veiligheid en preventie binnen
de woon- en/of werkomgeving

-Diplomatisch
-Communicatief
-Organisatietalent
-Overtuigend
-Sturend

onmiddellijk en rechtstreeks aan de
politie
-De BIN-leden zijn extra-alert en
aandachtig na een dringend (warm)
BIN-bericht
-Zij passen de preventieve tips toe
die verspreid worden
-De burger gaat niet zelf
patrouilleren en een BIN is geen
burgerwacht
-Zij waken erover om geen
politionele taken op zich te nemen
-Stelt zich betrokken op en is een
laagdrempelig aanspreekpunt
-Ondersteunt de communicatie
tussen de betrokken actoren tijdens
de opstartfase van een BIN-project
-Zorgt voor de noodzakelijke
administratieve omkadering
teneinde de opstart van het BINproject zo vlot mogelijk te laten
verlopen.
-Koopt en plaatst de BIN-borden
voor de afbakening van het BINgebied
-Onderzoekt de mogelijkheden tot
financiële ondersteuning van de
BIN-werking
-Onderhoud contacten met de
andere overheden die betrokken
zijn bij de BIN-werking

FEDERALE
OVERHEIDSDIENST
BINNENLANDSE ZAKEN

-Doordrongen van de noodzaak van
een integraal veiligheids- en
preventiebeleid
-Overtuigd van de meerwaarde van
burgerparticipatie in de
veiligheidsketen
-Werkt zeer nauw samen met alle
actoren binnen de BIN-werking
-Laat zich bijstaan door externe
partners

-Stelt zich diplomatisch en
communicatief op
-Kan organiseren en overtuigend
communiceren
-Heeft een sturende rol in het
geheel van de BIN-werking

-Stimuleert de sociale samenhang
binnen een buurt of wijk
-De lokale preventiedienst levert de
nodige tips aan de lokale politie en
het BIN
-Werkt nauw samen met de
gemandateerde politiebeambte en
de BIN-coördinatoren
-Verleent zijn steun aan de
ledenvergaderingen en zorgt voor
een afvaardiging op deze
vergaderingen
-Neemt het voortouw in de
wettelijke omkadering van de BINwerking
-Zorgt voor de organisatie van het
BIN-begeleidingscomité
-Organiseert op regelmatige basis
een BIN-event
-Geeft opdrachten tot het uitwerken
van initiatieven tot optimalisatie van
de BIN-werking en werkt hierbij
nauw samen met het BINKenniscentrum
-Is vertegenwoordigd door 2
medewerkers (1 Nl- en 1 Fr-talig)
om de BIN-werking in al zijn
facetten op te volgen

