Huishoudelijk reglement van

BINZ INDUSTRIE BOSDUIN
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Vanaf 11 oktober 2018 beheert de VZW KMO-ZONE BOSUIN de BINZ Industrie Bosduin. Voor het beheer, de planning
en de uitvoering van alle opgelegde taken is het bestuur van de VZW KMO-ZONE BOSDUIN verantwoordelijk. Vooraf
worden de leden die zich kandidaat hebben gesteld om deel uit te maken van het bestuur gescreend door de
politiediensten. De politie contacteert de BIN-coördinator wanneer zij meent dat een bewoner die zich heeft
geëngageerd om deel te nemen aan het bestuur hiervoor niet in aanmerking komt. De coördinator zal vervolgens
samen met de gemandateerde van de politie de kandidaat horen. Samen zullen zij besluiten of het lid al dan niet tot het
bestuur kan toetreden.
Bij het beheer van het BINZ wordt steeds rekening gehouden met de twee participerende partners, de overheid en de
politiediensten. Zij zullen steeds alle informatie ontvangen die het BINZ-bestuur aan de leden overmaakt en hebben het
recht in te grijpen of wijzigingen aan te brengen indien zij dit noodzakelijk achten.
Voor de dringende berichtgeving (telefoongesprekken naar de leden) wordt de BINZ geregistreerd bij de beheerder van
het communicatiesysteem en het oproepsysteem bij de politie. Het protocol begeleidt de werkwijze.
Iedereen die zijn aansluiting heeft bevestigd noemt men een BIN medewerker. Het engagement steunt op de
bereidwilligheid en vrijwilligheid. Binnen het BINZ is voor geen enkel lid een financiële vergoeding voorzien voor zijn
prestaties. Enkel gemaakte, bewezen en door het bestuur goedgekeurde onkosten kunnen vergoed worden. Iedere
handelaar die woonachtig is in de bedoelde sector kan aansluiten bij het BINZ. Jaarlijks bepaalt het bestuur het lidgeld.
Ieder lid heeft het recht om zijn lidmaatschap op elk ogenblik te beëindigen. Dit moet schriftelijk (of via email)
meegedeeld worden aan de coördinator. De coördinator zal er zorg voor dragen dat het lid onmiddellijk uit de lijsten
wordt geschrapt.
Als lid neemt men de verantwoordelijkheid om het lidmaatschap op de afgesproken wijze op te nemen zoals
omschreven in de laatst verschenen omzendbrief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (te raadplegen bij de
politie of bij uw coördinator) en aangegeven in dit huishoudelijk reglement.
Het lidmaatschap van het BINZ kan worden opgezegd door het BINZ nadat er overleg is geweest tussen de plaatselijke
coördinator, zijn co-coördinator en de gemandateerde politiebeambte. Dit kan alleen gebeuren nadat het betrokken lid
zelf is gehoord en eventueel zijn verweer naar voor heeft kunnen brengen. Het niet voldoen aan dit huishoudelijke
reglement, aan de regels beschreven in de laatst gekende omzendbrief, of de goede geest of de doelstellingen van het
BIN of BINZ te hebben gehinderd, kunnen een reden zijn.
De BINZ-medewerkers zullen als goede burger of handelaar relevante vaststellingen of info melden, dit kan enkel bij de
politiediensten. De politiedienst kan besluiten de bron van de informatie anoniem te houden indien dit wordt gewenst
en dit wettelijk is toegestaan. De wet van 8/12/1992 inzake de privacy-beleid is toepasbaar.
Het beoordelen en beheren van de informatie is de vakkundige taak van de politiediensten en komt enkel hen toe. Het
opstarten van het BINZ gebeurt dan ook alleen door de politiediensten.
De BINZ coördinator engageert zich om enerzijds de BINZ-medewerkers duidelijk de werking van het BINZ uit te leggen
en hen van de nodige documentatie te voorzien als hierom wordt gevraagd. Anderzijds worden alle relevante berichten
(zoals een BIN-flash, feedback of preventieberichten) vanuit het BINZ naar de leden gestuurd via de kanalen die ter
beschikking zijn van de leden.
De leden gebruiken de door het BINZ verspreide informatie enkel en alleen voor de doelstellingen van het BINZ. Deze
doelstellingen zijn opmerkzaamheid, waakzaamheid en preventief gedrag. Binnen het BINZ is het verboden
toezichtrondes of patrouilles uit te voeren. De BINZ-leden zullen dus nooit politionele taken voor hun rekening nemen
of optreden in naam van politiediensten. Ook een voorkeursbehandeling bij de politie als lid van het BINZ kan niet
afgedwongen worden.
De gegevens betreffende de leden waarover het BIN beschikt mogen alleen gebruikt worden voor de doelstellingen en
de werking van het BINZ. Bij aansluiting bevestigen de leden dat zij hiervan kennis hebben genomen.
De medewerkers mogen hun lidmaatschap duidelijk maken door het aanbrengen van de BIN sticker ter hoogte van hun
woonst of handelszaak. Bij eventuele uittreding wordt gevraagd de BIN-sticker te verwijderden, zodat misverstanden
worden voorkomen.
Ieder die zich wil inzetten voor een veilige en een goede buurt, kan meewerken aan het BINZ- project. Hierover
communiceren met vrienden, buren of familie is aan te bevelen, samen zijn we sterker!
Het BINZ-bestuur zal jaarlijks een algemene ledenvergadering, of een gelijkaardige activiteit organiseren, waarbij er een
overzicht wordt gegeven van de werking en het financiële jaarverslag ter beschikking is.
De coördinator staat in voor het verwerken, of laten verwerken, van de gegevens van een nieuw lid kort nadat hij/zij
zich heeft aangemeld. Bij het verwerken hiervan wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met alle wetgeving rond
privacy. Om te voldoen aan de Europese wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt elk lid
bij aansluiting in kennis gesteld van de hierdoor geldende regels. Hij zal kennis nemen van het feit dat hij het recht

heeft zijn/haar persoonlijke gegevens in te kijken en eventueel te laten wijzigen of te schrappen. Een lid die hiervan
gebruik wil maken dient te communiceren per mail met de coördinator Katleen Van der Veken,…….
16. De BINZ dient zich te onthouden van partijpolitieke doelstellingen of religieuze activiteiten.
17. Het BINZ zal op regelmatige tijdstippen een BIN-flash versturen aan de leden die vooraf een emailadres hebben
opgegeven waarin informatie wordt aangereikt, ofwel ter beschikking gesteld door de politie, ofwel eigen aan de
werking van het BINZ.
18. Voor alle toepassingen die niet in dit huishoudelijke reglement of het protocol werden opgenomen en welke niet
strijdig zijn met de laatst verschenen omzendbrief van het ministerie van Binnenlandse zaken is het bestuur bevoegd.
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