AANVRAAG TOT BIN-LID – AANSLUITINGSFORMULIER

BIN-MOORSEL

Aanvraag tot BIN-Lid – Aansluitingsformulier
Het ingevuld en ondertekend formulier graag bezorgen aan een medewerker van de BIN-stuurgroep
of binnenbrengen bij de Politie Aalst, ter attentie van de Preventiedienst.
Nadien ontvangt u bericht van opname in de lijst van de BIN-leden.

Naam
Rijksregisternummer
Adres privé
Adres handel
(zelfstandigen, vrije beroepen, …)
GSM-nr
Telefoon-nr
Email
Als BIN-lid wens ik de BIN-berichten te ontvangen volgens onderstaand communicatieplan:
*dringende BIN-berichten worden via sms of gesproken boodschap door de politie overdag of ’s
nachts verspreid
*niet-dringende BIN-berichten worden via e-mail door de BIN-stuurgroep of door politie verspreid
De Politie Aalst engageert zich om volgens het voorziene communicatieplan nuttige informatie ter
beschikking te stellen aan het BIN-Moorsel.
De stuurgroep BIN-Moorsel engageert zich om volgens de principes van het communicatieplan de
aangereikte info van de Politie Aalst door te sturen naar de BIN-leden.
De toetreding tot BIN-Moorsel is gratis.
*In het kader van de Europese regelgeving ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’
(AVG) geef ik de uitdrukkelijke toestemming dat bovenstaande gegevens intern door de BINstuurgroep, de Lokale Politie Aalst en de Stad Aalst worden gebruikt; dit met als doelstelling de
operationele werking van het BIN.
*Als lid van het BIN verklaar ik hierbij tevens het huishoudelijk reglement aandachtig te hebben
gelezen en ga ik met de bepalingen van dit reglement akkoord.
*Aankruisen wat van toepassing is.

Handtekening en datum:
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Huishoudelijk reglement
1. Ieder die een geëngageerde plaats inneemt in de plaatselijke BIN-info-uitwisseling noemt men
een BIN-lid. Het engagement steunt op de bereidwilligheid en vrijwilligheid. Ieder heeft het recht
om zijn lidmaatschap te beëindigen en meldt dit dan aan de stuurgroep.
2. Als BIN-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 Ministeriële
omzendbrief van 28/02/2019 inzake Buurtinformatienetwerken. Omzendbrief te raadplegen via
www.besafe.be en bij de medewerkers van de BIN-stuurgroep.
3. De kandidaat BIN-leden worden door de politie gescreend, waarop deze een bevestiging van
het lidmaatschap zullen ontvangen. Wanneer echter uit de screening blijkt dat er elementen zijn
die er op wijzen dat het gedrag van de kandidaat niet overeenstemt met de goede geest eigen
aan de BIN-werking, zal het lidmaatschap niet toegekend worden. Een kandidaat BIN-lid heeft
steeds het recht om in persoon aan de politie nadere toelichting te vragen.
4. Het lidmaatschap aan het BIN kan op oordeel van de stuurgroep of de gemandateerde
politiebeambte, steeds na samenspraak, worden opgeheven. Dit indien het BIN-lid niet voldoet
aan dit huishoudelijk reglement of de goede geest hiervan en hierdoor de doelstellingen van het
BIN hindert.
5. De BIN-leden zullen als alerte burger verdachte feiten melden aan de politie. Dringende
meldingen, 24/7 via 101 of aan de dispatching van de Politie Aalst 053732727. Niet-dringende
meldingen kunnen doorgegeven worden aan de wijkinspecteur.
6. 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 burger, de lokale politie en de lokale bestuurlijke overheid.
7. De medewerkers van de BIN-stuurgroep engageren er zich toe om enerzijds de BIN-leden
duidelijk de werking van het BIN uit te leggen en hen van de nodige documentatie te voorzien.
Anderzijds berichten die naar een BIN-bestuur worden doorgestuurd ter beschikking te stellen
van de BIN-leden.
8. De BIN-leden gebruiken de verspreide informatie enkel en alleen voor de doelstelling van het
BIN, met name opmerkzaamheid, waakzaamheid en preventief gedrag, die zij als goede burger
uitvoeren. Het BIN is geen groepering van mensen die toezichtrondes of patrouilles uitvoeren.
De BIN-leden zullen dus nooit zelfstandig politionele taken op zich nemen of optreden in naam
van politiediensten. De BIN-leden kunnen hun lidmaatschap duidelijk maken door het gebruik
van de BIN-sticker.
9. De persoonsgegevens van de BIN-leden waarover een BIN-bestuur, de politie en de Stad Aalst
beschikken, mogen enkel worden gebruikt voor de doelstelling en werking van het BIN en dit
conform de Algemene verordening Gegevensbescherming ( AVG ). Overeenkomstig de AVG
moet een BIN-lid zijn gegevens kunnen bekijken, wijzigen of laten verwijderen. Dit door een
vraag gericht aan de BIN-stuurgroep die te bereiken is via email: binmoorsel9310@gmail.com
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