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Buurtinformatie-
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11Hoe werkt een BIN nu concreet?

1
Je ziet een verdachte gedraging of situatie in je buurt.

2
Je belt de politie en meldt wat je ziet.

3
De politie gaat na wat er aan de hand is en verstuurt 

een sms-bericht met een preventieve tip.

4
De hele buurt voert de preventieve tip uit (bv. lichten 

aansteken) en de politie spoort de dader op.

5
De politie kan feedback geven aan de BIN-leden.

Enkele ervaringen van BIN’ers…

Een BIN-coördinator getuigt: 

“Dankzij het BIN is het aantal inbraken met stevig gedaald in onze 

gemeente. Wij hebben het hen moeten leren, maar mensen zijn 

nu niet bang meer om onmiddellijk het noodnummer 112 te bellen 

als ze iets verdachts opmerken. Akkoord, het is soms vals alarm, 

maar het houdt de inwoners, de politie en eventueel de beveilig-

ingsfirma’s alert.”

Een gemandateerd politiebeambte meldt: 

“Omdat wij een inbraakgevoelige politiezone zijn, willen wij de 

burger betrekken en voldoende inlichten over verdachte zaken. 

Ook bij inbraken heeft de burger vaak iets opgemerkt.”

Meer weten over de oprichting van een BIN of wil je 
lid worden van het bestaande BIN binnen je stad of 
gemeente?

Neem contact op met de coördinatoren van je stad of ge-
meente of de contactpersonen binnen jouw politiezone:

Coördinator BIN:

Lokale Politie:

Meer informatie, steun of extra uitleg over de Buurtin-
formatienetwerken krijg je via deze website:  
www.besafe.be/buurtinformatienetwerk

Als je extra exemplaren van deze folder wenst, stuur 
dan een e-mail naar: infodoc@ibz.fgov.be 
of een fax naar: 02 557 35 22. 

De folder is ook beschikbaar op www.besafe.be 
(rubriek ‘publicaties’). 

Algemene Directie Veiligheid en Preventie

Waterloolaan 76        binplp@ibz.fgov.be
1000 Brussel www.besafe.be

voor burgers



Het Buurtinformatienetwerk (BIN)

Wat is het?

Een Buurtinformatienetwerk (BIN) is 
een samenwerkingsverband tussen 
inwoners uit een bepaalde buurt en 
hun lokale politie.

Wat is het doel?

Een BIN wil:

• het veiligheidsgevoel verhogen;
•	de	samenhang	in	de	buurt	versterken;
•	de	buurtbewoners	bewust	maken	van	het	belang		
 van criminaliteits- en brandpreventie;
•	meehelpen	aan	het	voorkomen	van	slachtoffers	bij		
 brand en CO-vergiftiging;
•	een	samenwerking	tussen	burger	en	politie	
 realiseren op het vlak van informatie-uitwisseling.

Dit gebeurt door preventiemaatregelen aan te moedigen, 
de burger zelf te betrekken bij de veiligheid in zijn leef- 
omgeving en de aangifte- en meldingsbereidheid van de 
bevolking te verhogen.

Wie is er betrokken?

•		burgers en zelfstandige ondernemers (zie ook 
   brochure BIN-Z) uit een bepaalde buurt
•		een	coördinator
•		de	lokale	politie
•		de	lokale	bestuurlijke	overheid

Communicatie binnen een 
Buurtinformatienetwerk

Binnen een BIN is er een permanente informatie-uitwisseling:

• tussen de lokale politie en de burgers;
•		door	het	verspreiden	van	preventieve	tips;
•		met	de	nadruk	op	het	verspreiden	van	nuttige	
 informatie;
•		afgestemd	op	de	specifieke	noden	en	behoeften	van		
 de betrokken burgers. 

Een goede voorbereiding en organisatie zijn zeer      
belangrijk. Daarnaast is ook een constante evaluatie een 
voorwaarde om het BIN verder te laten evolueren en te 
laten uitgroeien tot een sterke organisatie. Alle betrokken 
partners zullen zorgen voor een informatie-uitwisseling, 
waarbij de eigenheid van elke partner gerespecteerd 
wordt. 

De FOD Binnenlandse Zaken verstuurt ook regelmatig 
berichten met preventieve tips via e-mail. Elk BIN-lid kan 
zich hierop abonneren via binplp@ibz.fgov.be.

Hoe kan je een Buurtinformatie-
netwerk opstarten?

Een Buurtinformatienetwerk kan bijdragen tot een 
betere veiligheid en leefkwaliteit in een buurt. Een 
BIN oprichten verloopt volgens een aantal speci-
fieke stappen, met een aantal vaste partners. 

•	Het idee voor de oprichting van een BIN ontstaat bij 
 één of meerdere bewoners, een lokale vereniging of bij  
 overheid of politie.
•	Vòòr	de	oprichting	gebeurt	steeds	een	overleg met  
 lokale overheid en politie. Interesse? Neem dan  
 contact met je lokale politie.
•	Het	is	belangrijk	dat	er	bij	alle	betrokkenen	een			
 draagvlak is voor de oprichting. De lokale politie neemt 
 daarom steeds contact op met de bestuurlijke overheden.
•	Na	de	vorige	stappen	volgt de briefing van de buurt 
 en wordt de maatschappelijke steun van het project  
 nagegaan tijdens een informatieavond.
•	Om	een	BIN	te	organiseren	is	een	lokaal charter nodig.  
 Hierin staan de afspraken, de taken van de betrokken  
 partners, de contactgegevens, een financieringsplan en  
 een communicatieplan. Dit charter wordt ondertekend  
 door de betrokken partners (burgemeester, korpschef,  
 gemandateerd politiebeambte en BIN-coördinator). 
•	Hierna	kan	het	BIN	van	start	gaan	zodra	het	beschikt	over	
 een erkenning van de FOD Binnenlandse Zaken. 

De algemene werking van een BIN wordt geregeld door de      
ministeriële omzendbrief van 10 december 2010. 


