


BIN Z: WAT ?

Is een samenwerking tussen:
- De burger (handelaar of bedrijf)
- De lokale overheid en de lokale politie
- In een afgelijnd gebied (Industriepark)



BIN Z: Doelstelling

Wederzijdse informatie uitwisseling
- Verhogen van het algemene veiligheidsgevoel
- Bevorderen van sociaal buurtgevoel/sociale 

controle
- Verspreiden van de preventiegedachte   

Resultaat: Daling van de criminaliteit !



BIN Z: Hoeveel in Vlaanderen
2017

BIN BIN-Z
Totalen 
2017

380 68 448

9 2 11

214 26 240

45 7 52

38 34 72

Antwerpen

Limburg

O-Vlaanderen

Vl-Brabant

W-Vlaanderen



BIN Z: Wat is het niet

- Geen burgerwacht
- Voert geen patrouilles uit
- Geen politionele taken
- Geen structuur die voorrechten verleent



BIN Z: Organisatie
- Binnen de structuur van een ondernemingsclub 
Met een voorzitter en een secretariaat en /of              
parkmanagement
- Aanstelling van een hoofdcoördinator BIN           
- Aanstelling medecoördinatoren                            
- Alle bedrijven in het bedrijvenpark die zijn 
ingeschreven in het register en hun bijdrage 
betalen.



BIN Z: Organisatie overheden

- Ministerie van Binnenlandse Zaken
- Gemeentebestuur: Burgemeester 
- Politiezone Sint-Niklaas

Korpschef 
Gemandateerde politiebeambte als directe 
contactpersoon.



BIN Z: communicatie

- Federale politie Gent : Communicatie- en 
Informatiecenter Oost-Vlaanderen (CICOV)

- Interactief telecommunicatie netwerk



BIN Z: HOE

-Wederzijds informatie uitwisselen tussen politie   
en de BIN leden via een vooraf uitgewerkt 
communicatieplan

Bij abnormale gedragingen, feiten, personen…
zonder twijfel de politie op de hoogte brengen!!
-Preventieve tips verspreiden



BIN Z: Activatie
- Niet dringend : lokale politie Sint-Niklaas of 101
- Dringend : ALTIJD 101 bellen
- Politie ter plaatse bepaalt om het BIN al dan niet te activeren (vb bij 

een vermoeden dat de criminelen nog in de buurt zitten, …) 
- Het niveau van activatie kan in samenspraak met gemandateerde 

politiebeambte en hoofdcoördinator BIN aangepast worden op basis 
van verkregen info van de leden (vb vlugger of minder vaak 
activeren). 

- Wie er de inbraak gemeld heeft of waar de inbraak gebeurd is, 
speelt geen rol in het al dan niet activeren van het BIN



BIN Z: Activatie
- Via CICOV (Gent) wordt er een boodschap ingesproken en 

automatisch via ENOXUS netwerk alle leden op de alarmlijst 
opgebeld

- Eerst wordt het eerste telnr. opgebeld en indien opgenomen moet dit 
bevestigd worden met het cijfer 2. 

- Indien niet opgenomen of bevestigd wordt, zal tweede maal 
geprobeerd worden. Daarna tel.nr. 2 en tenslotte tel.nr. 3

- Vervolg : wordt aan iedereen individueel overgelaten (vb licht , 
beweging,…)



BIN Z: Voorbereiding                 
(na het oprichten van een vereniging)

- Opstellen en ondertekening van charter tussen alle betrokken 
partijen (cfr Omzendbrief I/VSP/2001/16) 

- Nadat het charter is opgesteld kan dit ondertekend worden in 
aanwezigheid van de Burgemeester, Korpschef, gemandateerde 
politieambtenaar, voorzitter van de vereniging, parkmanager, en 
hoofdcoördinator BIN.

- Al dan niet in aanwezigheid van de pers



BIN Z: Voorbereiding                 
(na het oprichten van een vereniging)

- Opstellen huishoudelijk reglement BIN. 
Dit is het reglement tussen de individuele BIN leden en de 
hoofdcoördinator
- Beide documenten opsturen naar FOD Binnenlandse Zaken
- Wachten op akkoord
- Na akkoord : stickers en borden bestellen
- Contract aangaan met ENOXUS
- Ondertussen : alarmlijst opstellen 



BIN Z: Alarmlijst
- Vertrouwelijk document (de hoofdcoördinator en het secretariaat 

krijgen een code om deze lijst aan te passen.                                  
Deze lijst mag ook voor GEEN enkel andere doestelling gebruikt 
worden.

- Gegevens : voornaam, achternaam, adres firma, tel1, tel 2, tel 3 
(mag ook het contactnummer van een bewakingsfirma zijn)

- Indien er iets wijzigt -> via secretariaat of hoofdcoördinator laten 
weten.



BIN Z: kosten
- Eenmalige kosten ENOXUS van ong. 1500,- €                              

voor toegang tot de ENOXUS website, aanmaak van de databank, 
toekenning van eigen Belgacom facturatielijn, opleiding en 
handleiding.

- Maandelijkse kleine kost voor het aankopen van credits (afhankelijk 
van het volume).

- Gesprekskosten via Belgacom factuur (afhankelijk van aantal 
interventies, duurtijd, aantal heroproepen, vast/gsm,…)

- Administratieve kosten voor het secretariaat.
- Dit komt in totaal neer op ong. 1200,-€/jaar te verrekenen onder de 

deelnemende bedrijven.



BIN Z: Q &A
- Ervaring in de TTS zone

- Documenten ter inzage

- Verdere vragen


