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Veiligheid is een basisvoorwaarde om goed te ondernemen.  

Als ondernemer dien je natuurlijk zelf de nodige voorzorgen te nemen om je veiligheid te verzekeren, zoals 

maatregelen ter preventie van diefstal.  

In aanvulling op de werking van de politiediensten kan je ook aansluiten bij een netwerk dat de sociale controle 

bevordert en via informatie-uitwisseling werkt aan preventie. Zo’n BuurtInformatieNetwerk (BIN) kan de veiligheid 

verhogen én het onveiligheidsgevoel verminderen. 

https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/buurtinformatienetwerk 
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Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband van burgers in een afgelijnd gebied dat, 
onder leiding van een coördinator en in overleg en samenspraak met de politiediensten, de wederzijdse informatie-
uitwisseling tussen de burger en de politiedienst zo snel en doeltreffend mogelijk laat verlopen. Dat gebeurt op basis 
van een vooraf bepaald gestructureerd en professioneel plan om misdrijven of verdachte gedragingen te melden, 
zonder te  patrouilleren of bijzondere waakacties te organiseren. 
 
Een buurtinformatienetwerk wordt gevormd om het veiligheidsgevoel te verhogen en misdrijven te helpen 
voorkomen. Het kan daarnaast ook sociale en preventieve taken vervullen. 
 

 

De buurtinformatienetwerken ontstonden in het midden van de jaren ’90, in het zuiden van West-Vlaanderen. In die 
periode teisterde de Noord-Franse Kappa-bende deze streek, met een golf van ramkraken in winkels. Bij de 
bevolking groeide een sterk onveiligheidsgevoel en de wil om hieraan iets te veranderen nam sterk toe.  
Een eerste initiatief waren de “burgerwachten”, die onder meer in Dadizele de kop opstaken. Deze burgerwachten 
waren echter een kort leven beschoren. Niet verwonderlijk, want dit initiatief was zeer tijds- en arbeidsintensief 
voor de betrokken burgers én niet zonder risico’s. Bovendien waren die burgerwachten onwettig, want strijdig zijn 
met de wet op de private milities.  
Uiteindelijk ontstond er een beter alternatief: de BuurtInformatieNetwerken (BIN), geïnspireerd op het Engelse 
Neighbourhood Watch. Dit systeem werd na een bezoek aan het Britse Maidstone in 1995 (door een delegatie van 
de Ieperse Rijkswacht) ontwikkeld, naar de normen van de Belgische situatie en wetgeving.  
 
De buurtinformatienetwerken hebben zich inmiddels vanuit het West-Vlaamse Poperinge verder verspreid over de 
rest van West-Vlaanderen. Daarna volgden Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Brabant. Ook in Wallonië en Brussel zijn 
er BIN’s actief. 
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Als handelaar, beoefenaar van een vrij beroep of kmo-zaakvoerder, kan je deel uitmaken van een specifiek 

buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers (BIN-Z). Het gaat om een gestructureerd 

samenwerkingsverband tussen zelfstandige ondernemers, de lokale politie en lokale bestuurlijke overheden. Het BIN-Z 

werd speciaal opgericht om in handelszones of op industrieterreinen het algemeen veiligheidsgevoel te verhogen, de 

sociale controle te bevorderen en preventie te bevorderen door informatie-uitwisseling. De BIN-Z wint steeds meer aan 

populariteit en kan handelaars concreet helpen, bijvoorbeeld om signalementen van winkeldieven te verspreiden of 

pogingen tot oplichting te melden.  

In juni 2019 telden we al 161 buurtinformatienetwerken voor zelfstandigen (de meest recente cijfers van de FOD 

Binnenlandse zaken). Die groei valt te verklaren door een stijgende behoefte en een grotere bekendheid. Die BIN-Z’s 

verenigen samen nu al minstens 7791 zelfstandige ondernemers (handelaars, horeca-uitbaters, vrije beroepers en kmo-

zaakvoerders). In de praktijk zijn het er veel meer, want het gaat hier enkel om de geregistreerde BIN-Z leden die door 

de politie aan de FOD werden doorgegeven. Van heel wat BIN-Z’s is het aantal aangesloten ondernemers nog niet 

bekend. Bovendien zijn daarnaast heel wat zelfstandigen aangesloten bij het algemene BuurtInformatieNetwerk (BIN) 

voor burgers. Zo mogen we er van uitgaan dat meer dan 10.000 ondernemers zijn aangesloten bij één van de in totaal 

1345 actieve BIN’s en BIN-Z’s.  

Een overzicht van de BIN-Z’s vindt u in bijlage (cijfers juni 2019) 
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Zelfstandige ondernemers, handelaars en kleine- en middelgrote ondernemingen mogen initiatief nemen voor de 

opstart van een BIN-Z. Ook burgers uit een commerciële buurt kunnen daarbij  betrokken worden. De enige vereiste 

voor de opstart van een BIN-Z is de aanwezigheid van een handelskern of industriezone.  

 

 

• Zelfstandige ondernemers worden aanzien als volwaardige partner in de bestrijding van de 

onveiligheidsproblematiek en de preventie in hun buurt. Ondernemers werken zo mee aan een goede 

samenwerking en constructieve communicatie met de lokale overheden en politie.  

• De lokale politie krijgt goede operationele informatie ter beschikking als verantwoordelijke voor de contacten 

met het BIN en kan zijn taken beter uitvoeren.  

• De lokale overheden zien de leefbaarheid van de betrokken wijken of buurten stijgen door het dalen van 

criminaliteit en onveiligheid.  

 

 

Naast BIN’s voor zelfstandige ondernemers is het eveneens mogelijk om andere informatienetwerken op te richten die 

zijn aangepast aan de activiteit van de ondernemers. Beroepssectoren kunnen op deze manier een BIN oprichten, 

bijvoorbeeld een BIN-Marktkramers, BIN-Verblijfstoerisme, BIN-Haven, BIN-Z Apothekers, BIN-RIN (???), … 

 

 

“Een BIN is geen organisatie die patrouilles, interventies of andere politionele taken op zich neemt” – schrijft de 

ministeriële Omzendbrief inzake de Buurtinformatienetwerken, die juridisch de algemene werking regelt van een BIN 

en in februari 2019 nog werd herwerkt. Wanneer verboden handelingen zich voordoen moet de korpschef in 

samenspraak met de gemeente het netwerk onmiddellijk stopzetten. Een BIN moet de privacywetgeving naleven en 

mag ook geen partijpolitieke doelstellingen dienen. Tot slot is een BIN ook geen structuur die leden voorrechten verleent 

in hun contacten met politiediensten.  
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Het starterspakket met modelbrieven, en -presentaties vind je hier: 

https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/buurtinformatienetwerk/een-bin-oprichten 

 

1. Maak een afspraak met de politie om samen te zitten over de verwachtingen en de oorzaak waarom een BIN-Z 

moet worden opgericht. Overloop samen de doelstellingen en tools.  

2. Baken de wijk, buurt, straten af waarbinnen het toekomstige BIN-Z werkzaam zal zijn. Stel eveneens een 

communicatieplan op in samenspraak met de politie voor dringende berichtgeving en niet-dringende 

berichtgeving en bepaal wie wat doet (coördinator – gemandateerde).  

3. Stel een uitnodigingsbrief op, alsook een aansluitingsformulier en huishoudelijk reglement voor alle zelfstandige 

ondernemers die wensen lid te worden.  

4. Stel het starterspakket voor tijdens de informatieavond. Verzamel cijfergegevens over criminaliteit. Vraag rond 

wie de rol van coördinator kan of wil opnemen en wie deel wil uitmaken van het bestuur. Vergeet ook zeker 

niet om het gemeentebestuur mee te betrekken bij deze infoavond.  

5. Verzamel de aansluitingsformulieren. De coördinator kan best een mailgroep opstellen van leden van zijn/haar 

BIN-Z en indien nodig een apart BIN-account aanmaken voor de niet-dringende berichtgeving zoals feedback 

en preventieberichten. Denk zeker ook aan de privacywetgeving.  

6. Stel een charter op om af te toetsen in samenspraak met de burgemeester en korpschef. Een getekend 

exemplaar wordt vervolgens via mail overgemaakt aan de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie 

Veiligheid en Preventie (binplpbz.fgov.be). BIN-stickers kunnen via dezelfde mail worden aangevraagd.  

7. Evalueer! Een driejaarlijkse evaluatie van de werking is volgens de Ministeriële Omzendbrief noodzakelijk. Toch 

is het aangeraden om jaarlijks te evalueren, best in samenwerking met de BIN-coördinator, de politie en het 

politiecollege.  

 

https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/buurtinformatienetwerk/een-bin-oprichten
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Een lokale UNIZO-Ondernemersvereniging kan de aanzet geven tot de oprichting van een buurtinformatienetwerk. 

Wanneer een overkoepelende organisatie voor zelfstandige ondernemers in een gemeente het initiatief neemt, moet 

uiteraard ten allen tijde de neutraliteit gewaarborgd zijn, zodat iedereen - ook wie geen lid is van UNIZO - kan deelnemen 

aan een BIN, op vrijwillige basis en verwacht actief lidmaatschap.  

De lokale UNIZO-Ondernemersvereniging kan in deze initiatieffase ook een belangrijke rol spelen als goede 

informatieverstrekker betreffende de opzet, de werking, de voordelen van het BIN en het bevorderen van de opstart.  

LET OP:  

Alvorens de oprichting van een BIN te overwegen ga je best even na of er onder zelfstandigen in de 

buurt voldoende draagkracht is voor het initiatief.  

Vervolgens kan je bij de lokale politie best navragen of de BIN-werking erkend en gesteund wordt 

door de politiezone. Een politiebeambte zal worden aangesteld om de BIN-werking te begeleiden. 

Deze zogenaamde BIN-gemandateerde kan je verder begeleiden bij de opstartprocedure van je BIN. 

Denk eraan dat je maar kans maakt op slagen als de politie je wil ondersteunen.  

Ook kan je als initiatiefnemer van de BIN-Z maar beter nagaan of je kan rekenen op de materiële en 

financiële steun van je gemeentebestuur. Het gaat in hoofdzaak om de betaling van de 

communicatiekosten (communicatieplatform en gesprekskosten) bij dringende telefonische 

berichtgeving aan de BIN-leden, het bestellen, betalen en plaatsen van de BIN-borden aan de 

invalswegen, de materiële steun in de vorm van fotokopies, flyers, omslagen, …  

  



[Typ hier] 

                                                                                                                            

 
7 

 

 

 

De coördinatie van een BIN-Z gebeurt: 

- Enerzijds door een coördinator, een stuurgroep of een professional zoals een centrum- of winkelstraatmanager  

- anderzijds door een gemandateerde politiebeambte.  

 

Coördinator/stuurgroep/professional Gemandateerde politiebeambte 

- De coördinator wordt aangesteld door en 
maakt zelf ook deel uit van de leden van het 
BIN-Z.  

- Zijn rol is zorgen voor de interne 
communicatie tussen de leden van de BIN-Z, 
de lokale politie en de lokale bestuurlijke 
overheden en een aanspreekpunt zijn voor 
de opvolging van het BIN-Z. Een coördinator 
moet beschikken over een bewijs van goed 
gedrag en zeden.  

- Wordt er gekozen voor een stuurgroep, dan 
gaat het om twee of meer personen, gekozen 
door en uit leden van het BIN-Z. Op deze 
manier wordt het engagement voor de 
coördinatie verdeeld.  

- Een laatste optie is kiezen voor iemand die 
professioneel met het BIN-Z bezig kan zijn, 
zoals een centrum- of winkelstraatmanager. 
De taak als coördinator dient dan wel in zijn 
of haar functie te worden beschreven 

 

De taken van de coördinator en de stuurgroep onder 
zijn verantwoordelijkheid, zijn: 

• informatie geven over het concept BIN en 
begrip ervan bijbrengen aan de betrokken 
burgers; 

• onthaal en informatiepunt voor de 
medebewoners die zich in het project willen 
inschrijven; 

• sensibiliseren naar een goed 
meldingsgedrag; 

• de BIN-deelnemers beheren in het kader 
van de informatie-uitwisseling; 

• gegevens verzamelen; 

• het communicatieplan realiseren in 
samenwerking met de politie;       

• de opvolging garanderen binnen het BIN; 

• de ontvangst en het doorsturen van de door 
de politie ter beschikking gestelde 
berichten; 

• overleggen met de politie over de 
informatie of een eventueel gebrek eraan  

De taken van de gemandateerde politiebeambte zijn: 

• informatie geven over wat een BIN wel en 
niet is; 

• de manieren van berichtgeving uitleggen 
aan de coördinatoren en hen adviseren over 
de organisatie ervan; 

• de preventieve en bovenlokale werking 
organiseren; 

• de informatie-uitwisseling tussen de politie 
en de coördinator(en) opvolgen en 
evalueren; 

• feedback verstrekken aan de BIN-
coördinator(en) over het verloop van de 
communicatie; 

• contacten onderhouden met alle betrokken 
actoren binnen de politiediensten (zowel op 
lokaal als op federaal niveau) en met de 
gerechtelijke overheid; 

• het BIN laten opnemen in de politionele en 
gerechtelijke beleidsplannen 
(veiligheidscharters, zonale 
veiligheidsplannen, … 
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Goed communiceren is één van de basispijlers van een geslaagde  BIN-werking. Een communicatieplan maakt duidelijk 

hoe de communicatie dient te verlopen tussen het BIN-Z, de lokale politie en de bestuurlijke overheden. De 

communicatie van het BIN naar de politie: bij voorkeur telefonisch via het noodnummer of via het contactnummer van 

de politie. Als de politie dit ondersteunt kunnen niet-dringende berichten ook verstuurd worden via mail of via sociale 

media.  

• De communicatie van de politie naar het BIN: hier wordt een onderscheid gemaakt tussen dringende en niet-

dringende berichten:  

➢ Dringende berichten: als de politie oordeelt dat de ontvangen informatie relevant is, kan zij dit 

rechtstreeks doorsturen naar het BIN, gebruik makend van de meest aangewezen beschikbare 

technologie, al naargelang de doelgroep en het tijdstip: ingesproken telefonische berichten, sms-

berichten, tekst-to-voice, sociale media zoals whatsapp… Sociale media zijn bijvoorbeeld niet geschikt 

voor dringende communicatie naar bewoner-BIN’s, maar wel naar BIN-Z’s.  

➢ Niet dringende berichten zoals feedback- en preventieberichten zijn nuttig om het BIN actief te houden 

en de integrale preventiegedachte aan te wakkeren.  

Het gebruikte communicatiesysteem moet vermeld staan in het communicatieplan en worden opgenomen in het 

charter. Bij eventuele wijziging van communicatiesysteem moet het charter worden aangepast.  

Wenst een BIN-Z gebruik te maken van sociale media, dan is het aangewezen om de politie te overtuigen dit mee te 

onderschrijven en te ondersteunen door berichten ter beschikking te stellen of door controle uit te oefenen op de 

geplaatste berichten. De politie en het BIN-Z stellen hiertoe een overeenkomst op.  

Werk bij sociale media best met besloten groepen, zodat je de controle kan behouden over de leden 

van de groep en de berichten die geplaatst worden.  

De initiatiefnemer is en blijft verantwoordelijk voor het gebruikte platform. De berichten die 

geplaatst worden vallen onder de verantwoordelijkheid van wie ze plaatst.  

Hou je aan de wetgeving op de privacy en antiracisme. 

Het gebruik van sociale media moet beperkt blijven tot het communiceren van niet-dringende berichtgeving, waaronder 

berichten die de preventiegedachte kunnen aanwakkeren. Wensen BIN-Z’s voor dringende berichtgeving toch gebruik 

te maken van sociale media zoals Whatsapp, dan moeten ze in aanvulling van de bepalingen van de ministeriële 

Omzendbrief minimaal onderstaande bijkomende gedragsregels onderschrijven in het huishoudelijk reglement:  

- Deelnemers zijn minimaal 18 jaar; 

- Deelnemers wonen en/of werken en/of zijn gevestigd binnen de omschrijving van het BIN-Z; 

- De politie onderschrijft en steunt de werking; 
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- De leden dienen sociale media te gebruiken volgens het SAA-principe (Signaleer, Alarmeer de politie via het 

algemeen noodnummer van de politie en App om je melding bekend te maken aan de groep); 

- De leden dienen bij de meldingen vooral oog te hebben voor beschrijvingen van personen en/of voertuigen. 

Het verspreiden van herkenbare foto’s van verdachte personen of voertuigen met herkenbare nummerplaten 

is verboden; 

- Vermeld in het bericht dat je plaatst op sociale media dat de politie verwittigd werd via het algemeen 

noodnummer, om veelvuldige meldingen op het noodnummer te vermijden; 

- Zorg voor verzorgd taalgebruik en gebruik de sociale mediagroep enkel voor de doeleinden van het BIN-Z. Dit 

netwerk mag niet gebruikt worden voor onderlinge contacten en privéberichten.; 

- De informatie die werd verzameld via de sociale mediagroep mag op geen enkele manier verder worden 

verspreid.   

 

 

In het huishoudelijk reglement worden de concrete afspraken rond het lidmaatschap en het beheer van het BIN-Z 

vastgelegd. Leden van het BIN-Z moeten verplicht het reglement onderschrijven.  

Een model-huishoudelijk reglement vind je hier: 

https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/buurtinformatienetwerk/een-bin-oprichten 

 

 

De BIN-Z kan maar bestaan zolang de continuïteit verzekerd is. Daarvoor moet er voldoende gecommuniceerd worden 

en ontvangen de leden regelmatig feedback. Dit kan op verschillende manieren:  

- Een periodieke nieuwsbrief met feedback over de resultaten en de preventietips; 

- Een regelmatig overleg tussen de relevante partners, zoals de lokale politie, lokale bestuurlijke overheid en 

coördinator.  

- Minimum één maal per jaar een overleg met alle partners van het BIN-Z: alle leden, de coördinator, lokale 

politie, lokale bestuurlijke overheid.  

 

 

Het is noodzakelijk om regelmatig te evalueren en eventueel bij te sturen. Nog volgens de Omzendbrief moet deze 

evaluatie minstens één keer per jaar gebeuren. De periodieke evaluatie van de BIN-werking is ook jaarlijks aan te raden, 

maar verplicht minimaal om de drie jaar.  Nuttige vragen om tijdens zo’n evaluatie te stellen zijn:  

- Hoe worden de gemaakte afspraken en de werking van het BIN-Z ingevuld?  

- Over hoeveel meldingen gaat het? Over hoeveel dringende en hoeveel niet-dringende berichten?  

- Wat is de kwaliteit van de berichtgeving?  

- In welke mate wordt er gevolg gegeven aan de berichtgeving?  

- Worden de vooropgestelde doelstellingen uitgevoerd of wordt daartoe een positieve bijdrage geleverd?  

- Waar kan worden bijgestuurd en wat kan beter?  

- Is er een toename/afname van de criminaliteit en/of de overlast?  

- Wat is de impact van de werking van BIN-Z op het algemeen veiligheidsgevoel?  

- Is de drempel verlaagd in de relatie tussen de ondernemers en de politie?  

https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/buurtinformatienetwerk/een-bin-oprichten
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De lokale bestuurlijke overheid kan het functioneren van een BIN-Z ondersteunen. De deelname als medewerker of 

coördinator bij een BIN-Z is volledig op vrijwillige basis.  

Het BIN-Z moet toegankelijk zijn voor alle personen en dus kan de BIN-werking op verschillende manieren worden 

gefinancierd:  

- Alle kosten worden gedragen door de gemeente/politiezone; 

- Een gedeelte van de kosten worden gedragen door de gemeente/politiezone en het resterende deel door de 

leden van het BIN-Z, aan wie dus lidgeld kan worden gevraagd. Dit lidgeld mag enkel dienen voor de werking 

van het BIN-Z, er mag in geen geval winst worden gemaakt. Het eventueel lidgeld moet ten allen tijde vooraf 

aan de kandidaat-leden worden gemeld. 

- De leden betalen de volledige kosten van het BIN-Z, eveneens dus via lidgeld en onder dezelfde voorwaarden. 

Een BIN-Z financieren door middel van sponsoring wordt afgeraden om zo belangenvermenging te vermijden.   

 

 

In het charter worden alle afspraken over de werking van het BIN-Z vastgelegd en ondertekend door alle partners. Het 

gaat dan concreet om de coördinator, de korpschef van de lokale politie en de burgemeester van de gemeente. In het 

charter komen volgende punten aan bod:  

- De wijze van totstandkoming 

- Geldende afspraken 

- Het communicatieplan 

- De coördinator 

- De aangeduide politiebeambte 

- De eventuele voorziene ondersteuning 

- De wijze van evaluatie 

De gemeente neemt het initiatief tot het opstellen van een charter. Er is maar sprake van een BIN-Z wanneer dit charter 

is ondertekend, evenals het huishoudelijk reglement dat er onlosmakelijk deel van uitmaakt. Bij de ondertekening is dan 

sprake van een gestructureerd samenwerkingsverband tussen de lokale politie, de lokale bestuurlijke overheid en de 

handelaars.  

Een BIN-Z is dus pas officieel erkend als het beschikt over een charter, dat werd opgesteld conform met de Omzendbrief 

(bijlage 2) en goedgekeurd door de FOD Binnenlandse Zaken.  

 

 

De FOD Binnenlandse Zaken houdt toezicht op de werking van het BIN-Z. Het charter dient daarvoor overgemaakt aan 

de Directie Publieke Veiligheid (Waterloolaan 76 te 1000 BRUSSEL), van de Algemene Directie Veiligheids- en 

Preventiebeleid. Dit gebeurt bij voorkeur elektronisch via het mailadres binplp@ibz.fgov.be. Ook als de BIN-coördinator 

of gemandateerde politiebeambte wijzigt moet deze directie hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht, per 

brief of via email op hetzelfde emailadres. Ook wijzigingen en resultaten van de gemaakte evaluaties moeten jaarlijks 

worden overgemaakt.  

 

mailto:binplp@ibz.fgov.be
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Startjaar Provincie gemeente/stad Naam  

2002 Antwerpen Turnhout BIN-Z Winkeliers 349 

2006 Antwerpen Zandhoven BIN-Z Zandhoven 57 

2002 Antwerpen Antwerpen BIN-Z Herentalsebaan 61 

2002 Antwerpen Antwerpen BIN-Z Slachterij 42 

2002 Antwerpen Antwerpen BIN-Z De Sinjoor 511 

2002 Antwerpen Antwerpen BIN-Z Paardenmarkt - Klapdorp 26 

2003 Antwerpen Antwerpen BIN-Z Bredabaan 86 

2003 Antwerpen Antwerpen BIN-Z Hart van Berchem 38 

2004 Antwerpen Antwerpen BIN-Z Sint-Andries 250 

2004 Antwerpen Antwerpen BIN-Z Sint-Bernardsesteenweg 104 

2004 Antwerpen Mechelen Mechelen  

2005 Antwerpen Mol WIN Mol-Centrum 91 

2005 Antwerpen Berchem Gitschotellei 20 

2005 Antwerpen Antwerpen BIN-Z Hotels 44 

2005 Antwerpen Brecht BIN-Z Brecht  

2006 Antwerpen Schilde BIN-Z Schilde 's Gravenwezel 234 

2006 Antwerpen Turnhout BIN-Z Industrie  

2006 Antwerpen Essen Unizo Essen 52 

2007 Antwerpen Antwerpen Apothekers 129 

2007 Antwerpen Wilrijk BIN-Z Wilrijk 57 

2007 Antwerpen Grobbendonk Cogelsdreef 108 

2007 Antwerpen Grobbendonk Pallieterdreef 65 

2008 Antwerpen Malle BIN-Z Malle 71 

2008 Antwerpen Laakdal WIN Laakdal 26 

2008 Antwerpen Geel WIN Geel  

2008 Antwerpen Lier BIN-Z Lier 97 

2009 Antwerpen Herentals BIN-Z Herentals 79 

2009 Antwerpen Herentals BIN-Z Markt 98 

2009 Antwerpen Brecht BIN-Z Sint-Lenaarts 49 

2009 Antwerpen Brecht BIN-Z Sint-Job 62 

2009 Antwerpen Olen Industrie Olen 86 

2009 Antwerpen Antwerpen BIN-Z Centraal 101 

2009 Antwerpen Meerhout WIN Meerhout 10 

2010 Antwerpen Antwerpen BIN-Z Linkeroever 102 

2010 Antwerpen Westerlo BIN-Z De Watertoren 21 

2011 Antwerpen Kapellen BIN-Z Kapellen 71 

2011 Antwerpen Antwerpen BIN-Z 2060 159 

2011 Antwerpen Baarle - Hertog BIN-Z Baarle  
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2012 Antwerpen Kapellen KMO Starrenhof 22 

2012 Antwerpen Kapellen KMO Vloeiende 150 

2012 Antwerpen Kapellen KMO Bosduin 7 

2012 Antwerpen Antwerpen BIN-Z Brederode 60 

2013 Antwerpen Westerlo BIN-Z Parel der Kempen 24 

2013 Antwerpen Westerlo BIN-Z De Watertoren  

2013 Antwerpen Malle BIN-Z Industrie Bedrijvenpark Malle 12 

2013 Antwerpen Hoboken BIN-Z Hoboken Centrum 60 

2013 Antwerpen Beerse WIN Beerse  115 

2013 Antwerpen Schelle BIN-Z Molenberglei 12 

2013 Antwerpen Kasterlee BIN-Z Kasterlee  

2013 Antwerpen Kasterlee BIN-Z Industrie Kasterlee 34 

2013 Antwerpen Schoten BIN-Z Winkelstraat Schoten  

2014 Antwerpen Antwerpen BIN-I Haven Antwerpen 900 

2014 Antwerpen Bornem BIN-Z Bornem 200 

2014 Antwerpen Herenthout BIN-Z Herenthout 20 

2014 Antwerpen Zwijndrecht BIN-Z Zwijndrecht 65 

2014 Antwerpen Boom BIN-Z Boom Centrum  

2014 Antwerpen Hemiksem BIN-Z Hemiksem  

2014 Antwerpen Puurs BIN-Z Unizo Puurs 60 

2014 Antwerpen Niel BIN-Z Niel  

2014 Antwerpen 
Regio Turnhout (7 
gem.) BIN-Z Juweliers 18 

2014 Antwerpen Vosselaar BIN-Z Vosselaar 17 

2015 Antwerpen Brasschaat BIN-Z Brasschaat  

2015 Antwerpen Wijnegem Wijnegem 30 

2015 Antwerpen Sint-Katelijne-Waver BIN-Z Elzestraat 75 

2015 Antwerpen Berchem BIN-Z Fruithoflaan 30 

2016 Antwerpen Schelle BIN-Z A12  

2013 Antwerpen Zwijndrecht BIN-Z Zwijndrecht  

2013 Antwerpen Wommelgem Immerseel  

2016 Antwerpen Aartselaar Aartselaar-KMO  

2017 Antwerpen Kalmthout BIN-Z Heide 12/150  

2017 Antwerpen Wuustwezel Project 2990 51/235 

2017 Antwerpen Schoten Bredabaan Schoten  

2018 Antwerpen Willebroek Willebroek 30 

2018 Antwerpen Kalmthout Industrie Bosduin 30 

2019 Antwerpen Balen & Mol SNI 'Driehoek - Berkebossen'  

 

 
 

2013 Brussel Anderlecht De Scheut  

2018 Bruxelles Bruxelles Sablon  

2019 Bruxelles Ixelles Châtelain 26 
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Startjaar Provincie gemeente/stad Naam  

2014 Limburg Lommel WIN Lommel  

2014 Limburg Lanaken BIN-Z Lanaken Centrum 45 

2017 Limburg Lommel SAVE  

2018 Limburg Sint-Truiden Sint-Truiden Centrum 121 

 
 

Startjaar Provincie gemeente/stad Naam  

2006 Oost-Vlaanderen Lovendegem Zelfstandige Ondernemers Lovendegem  

 Oost-Vlaanderen Nevele Zelfstandige Ondernemers Nevele  

 Oost-Vlaanderen Waarschoot Zelfstandige Ondernemers Waarschoot  

 Oost-Vlaanderen Zomergem Zelfstandige Ondernemers Zomergem  

 Oost-Vlaanderen Lochristi BIN-Z Lochristi  

2005 Oost-Vlaanderen Destelbergen BIN-Z Destelbergen  

 Oost-Vlaanderen Oudenaarde BIN-Z Industrie Oudenaarde  

 Oost-Vlaanderen Kruishoutem BIN-Z Industrie Kruishoutem  

2003 Oost-Vlaanderen Ronse BIN-Z Unie der Handelaars Ronse Centrum  

2004 Oost-Vlaanderen Maldegem BIN-Z Maldegem  

2005 Oost-Vlaanderen Beveren WIN Winkelcentrum  

2005 Oost-Vlaanderen Beveren Winkelcentrum Beveren  

2005 Oost-Vlaanderen Assenede BIN-Z Assenede / Evergem  

2005 Oost-Vlaanderen Zwalm BIN-Z Zwalm  

2005 Oost-Vlaanderen Gent BIN-Z Centrum  

2005 Oost-Vlaanderen Aalter BIN-Z Aalter  

2005 Oost-Vlaanderen Aalter Bellem Museum  

2009 Oost-Vlaanderen Lierde BIN-Z Lierde  

2011 Oost-Vlaanderen Temse BIN-Z Industriezone TTS  

2012 Oost-Vlaanderen Denderleeuw BIN-Z Denderleeuw 50 

2012 Oost-Vlaanderen Denderleeuw BIN-Z Denderleeuw  

2013 Oost-Vlaanderen Knesselare BIN-Z Knesselare - Ursel 46 

2013 Oost-Vlaanderen Hamme BIN-I Hamme 22 

2014 Oost-Vlaanderen Sint-Martens-Latem BIN-Z Latem - Deurle  

2014 Oost-Vlaanderen Nazareth BIN-Z Eke  

2014 Oost-Vlaanderen Geraardsbergen BIN-Z Geraardsbergen  

2014 Oost-Vlaanderen Haaltert BIN-Z Haaltert  

2014 Oost-Vlaanderen Oudenaarde BIN-Z Middenstand 104 

2019 Oost-Vlaanderen Sint-Niklaas BEPASIN 53 
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Startjaar Provincie gemeente/stad Naam  

2002 Vlaams-Brabant Sint-Pieters-Leeuw BIN-Z Sint-Pieters-Leeuw  

2005 Vlaams-Brabant Vilvoorde BIN-Z Vilvoorde  

2008 Vlaams-Brabant Halle BIN-Z Halse Handelaars en Zelfstandigen 71 

2012 Vlaams-Brabant Beersel BIN-Z Beersel 60 

2013 Vlaams-Brabant Ternat BIN-Z Ternat 61 

2014 Vlaams-Brabant Lennik BIN-Z Lennik  

2017 Vlaams-Brabant Alsemberg AHA 38 

2017 Vlaams-Brabant Overijse Overijse  

 

 

 

Startjaar Provincie gemeente/stad Naam  

 West-Vlaanderen Moorslede BIN-Z Moorslede - Slyps  

 West-Vlaanderen Poperinge BIN-Z Poperinge Yzerbode  

 West-Vlaanderen Poperinge BIN-Z Poperinge Centrum  

 West-Vlaanderen Gistel BIN-Z Wevelgem  

 West-Vlaanderen Ichtegem BIN-Z Ichtegem  

2002 West-Vlaanderen Torhout Torhout  

 West-Vlaanderen Diksmuide BIN-Z Diksmuide  

 West-Vlaanderen Kortrijk BIN-Z Kortrijk 300 

 West-Vlaanderen Kortrijk BIN-Z Shoppingcenter 430 

2007 West-Vlaanderen Waregem BIN-Z Waregem 70 

2011 West-Vlaanderen Knokke - Heist BIN-Z Verblijfstoerisme Knokke - Heist  

2011 West-Vlaanderen Koksijde BIN-Z Horeca Koksijde - St.Idesbald 15 

2011 West-Vlaanderen Koksijde BIN-Z Handelaarsbond Koksijde 42 

2011 West-Vlaanderen Oostduinkerke BIN-Z Handelaarsbond Oostduinkerke 15 

2011 West-Vlaanderen Nieuwpoort Nieuwpoort 170 

2013 West-Vlaanderen Knokke - Heist BIN-Z Handelaars Knokke-Heist  

2013 West-Vlaanderen Brugge BIN-Z Logiesverstrekkers Brugge  

2013 West-Vlaanderen Beernem BIN-Z Beernem 50 

2013 West-Vlaanderen Oostkamp BIN-Z Ruddervoorde - Waardamme 32 

2013 West-Vlaanderen Oostkamp BIN-Z Apothekers  

2013 West-Vlaanderen Oostkamp BIN-Z Oostkamp-Hertsberge 50 

2013 West-Vlaanderen Zwevegem BIN-Z Zwevegem 4 

2015 West-Vlaanderen Desselgem BIN-Z Desselgem 26 

2015 West-Vlaanderen Blankenberge  BIN-Z Blankenberge - Uitkerke 48 

2015 West-Vlaanderen Brugge BIN-Z Cafésector Brugge  

2017 West-Vlaanderen Wevelgem Leiedal 50 

2017 West-Vlaanderen Menen Grensland 50 

2018 West-Vlaanderen Knokke-Heist Strand  

 

 


