Huishoudelijk reglement BIN-Z “Halse handelaars en zelfstandigen”
1.
Ieder die een geëngageerde plaats inneemt in de plaatselijke BIN-info-uitwisseling noemt
men een BIN-Z-medewerker. Het engagement steunt op bereidwilligheid en vrijwilligheid. De
aansluiting is van onbepaalde duur. De beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren
bij de burgemeester van de stad Halle, minimum 3 maanden voor het verstrijken van de jaarlijkse
referentieperiode.
2.
Als lid neemt men de verantwoordelijkheid om de informatie-uitwisseling te beheren op de
afgesproken wijze en zich positief in te schrijven in het BIN-Z zoals omschreven in het
omzendschrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken Duquesne van 2.7.01 met als onderwerp
Buurtinformatienetwerken (te raadplegen op www.buurtinformatienetwerken.be en bij uw
coördinator) .
3.
Het lidmaatschap bij het BIN-Z “Halse handelaars en zelfstandigen” kan op oordeel van de
gemandateerde politiebeambte door de stuurgroep worden opgeheven indien de medewerker niet
voldoet aan de bepalingen van dit huishoudelijk reglement of aan de goede geest ervan en hierdoor de
doelstelling van het BIN-Z hindert.
4.
De BIN-Z-medewerkers zullen als goed burger abnormale vaststellingen enkel aan de politie
melden. De politiediensten hebben de plicht om de informatiebron anoniem te houden, tenzij de
verschaffer van de informatie daar anders over beslist.
5.
Het beoordelen en beheren van de informatie is een vakkundige taak van de politiediensten en
komt enkel hen toe. Het opstarten van het BIN-Z gebeurt bijgevolg alleen op initiatief van de politie.
6.
De BIN-Z-coördinator engageert er zich toe om de handelaars te informeren en de
inschrijvingen te noteren en is verantwoordelijk voor het beheer van de gegevensdatabank.
7.
De leden gebruiken de verspreide informatie enkel en alleen voor de doelstelling van het BINZ, met name opmerkzaamheid, waakzaamheid en preventief gedrag, die zij als goed burger uitvoeren.
Het BIN-Z is geen groepering van mensen die toezichtrondes of patrouilles uitvoeren en dit al dan niet
samen met de politie. De BIN-Z-leden zullen dus nooit zelfstandig politionele taken op zich nemen
of optreden in naam van politiediensten.
8.
De gegevens omtrent de leden waarover het BIN-Z beschikt mogen enkel worden gebruikt
voor de doelstelling en werking van het BIN-Z. De medewerkers kunnen hun lidmaatschap duidelijk
maken door het gebruik van de BIN-Z-sticker.
9.
Ieder die zich wil inzetten voor een veilige en een goede buurt, kan meewerken aan het BINZ-project. Spreek erover met uw vrienden, buren en familie !

Voor meer informatie , contacteer de coördinator, Kenzo Deceulener, dienst Lokale
Economie Stad Halle, Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle.

Buurtinformatienetwerk
“Halse handelaars en Zelfstandigen”
Ondergetekende
naam : ………………………………………………………………………………………...
wonende (privé-adres):………………………………………………………………………..
zaakvoerder van (naam winkel/bedrijf) : ..................................................................................
adres winkel/bedrijf : ………………………………………………………………………….
1. wordt lid van het BIN-Z “Halse Handelaars en Zelfstandigen”
2. wenst de BIN-Z-berichten te ontvangen
-

op volgend mobiel telefoonnummer: ……………………………………………………..

-

op volgend e-mail adres: …………………………………………………………………..

3. engageert zich om elke wijziging in deze gegevens onmiddellijk mee te delen aan de BIN-Zcoördinator
4. is bereid om een jaarlijkse bijdrage te betalen als tussenkomst in de administratie- en
communicatiekosten gedragen door het stadsbestuur van Halle. Deze bijdrage wordt als volgt
vastgesteld:
- 12,00 euro voor de eerste 25e SMS-berichten
- 0,15 euro voor elk extra SMS-bericht.
5. noteert dat zijn persoonsgegevens enkel en alleen zullen gebruikt worden voor de BIN-Z–
werking “Halse Handelaars en Zelfstandigen” , met respect voor de privacy, conform de wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens.
5. verklaart zich akkoord met het huishoudelijk reglement vermeld op de keerzijde van
onderhavig document.
Datum:

Handtekening,

