
 

 

 
 

 

Huishoudelijk reglement Winkelinformatienetwerk (WIN) 

Dit reglement past in de Ministeriële omzendbrief van 2 juli 2001 

 

Een winkelinformatienetwerk (WIN) is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen handelaars, 
de gemeente en de lokale politie in een bepaald gebied. Een WIN verhoogt het algemene 
veiligheidsgevoel van de bewoners, bevordert de sociale controle en verspreidt de preventiegedachte. 
Het WIN realiseert deze doelen door wederzijds informatie uit te wisselen tussen de politie en de WIN-
medewerkers. Verder verspreidt de politie via het WIN preventieve tips.  
 
Het huishoudelijk reglement bevat afspraken van de leden in de vzw Winkelinformatienetwerken. 
Deze afspraken beantwoorden aan de verwijzingen in de Ministeriële omzendbrief van 2 juli 2001 met 
als onderwerp Buurtinformatienetwerken. Zij zijn belangrijk voor een goede samenwerking, 
engagement en de duurzaamheid van de samenwerking. 
 
Het WIN wordt gecoördineerd door de WIN-coördinator en de gemandateerde politiebeambte. De 
coördinator is een personeelslid van de gemeente. Iedereen die zich engageert bij de WIN-werking is 
een WIN-medewerker. Dit engagement steunt op bereidwilligheid en vrijwilligheid.  Iedere medewerker 
heeft, na overleg met de coördinator, het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen. De coördinator 
fungeert als contact- en overlegpersoon tussen de politie, overheid en de medewerkers van het WIN.  
 
Elke medewerker neemt de verantwoordelijkheid op zich om deel te nemen aan informatie-
uitwisseling op de afgesproken wijze en schrijft zich positief in in het WIN zoals omschreven in de 
omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 2 juli 2001 met als onderwerp 
Buurtinformatienetwerken. 
 
De WIN-medewerkers melden vaststellingen van verdachte feiten of gedragingen aan de politie. Dit is 
een normale communicatie tussen burgers en politie en heeft geen specifieke organisatie nodig. De 
bron van de informatie blijft anoniem. WIN-medewerkers kunnen deze melding doen op twee 
manieren: 

- In geval van hoogdringendheid op het nummer 014 56 47 00 (24 uur op 24 bereikbaar) 
- Niet dringende zaken: 

- Geel: hoofdkantoor tel. 014 56 47 00 
- Laakdal: wijkkantoor tel. 014 57 01 12  
- Meerhout: wijkkantoor tel. 014 57 01 22 

 
Het beoordelen en beheren van de informatie, is een gespecialiseerde taak van de politie. Wanneer 
een melding toekomt bij de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout en zij beslist om het WIN in werking te 
stellen, neemt de politie contact met de alarmcentrale van de provincie Antwerpen. De politieagent 
spreekt een bericht in en verzendt deze alarm- of infoboodschap naar alle leden van de betrokken 
WIN.  
 
De WIN-medewerkers ontvangen een gewone telefonische oproep die het bericht voorleest. Zij 
kunnen dit bericht opnieuw beluisteren of de ontvangst ervan bevestigen. Indien de telefoonlijn bezet 
is of wanneer de WIN-medewerker afwezig is, wordt de oproep na tien minuten nog éénmaal 
herhaald. 
 
De operationele coördinatie van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout verspreidt ook niet-dringende 
informatie en preventietips. Deze berichten worden per mail verspreid om de opmerkzaamheid en 
waakzaamheid te verhogen zonder hierbij een specifieke actie (opsporing, patrouille, …) op te starten.  
 



 

 

Wanneer de medewerker dit huishoudelijk reglement of de goede geest ervan schendt en hierdoor de 
doelstelling van het WIN hindert, kan het lidmaatschap aan het WIN worden opgeheven. Dit gebeurt 
op oordeel van de coördinator en de gemandateerde politieambtenaar. 
 
De WIN coördinator engageert zich om de BIN-medewerkers 

- de werking van het BIN duidelijk uit te leggen 
- de nodige documentatie te bezorgen  

 
De leden gebruiken de verspreide informatie alleen voor de doelstelling van het WIN, namelijk 
opmerkzaamheid, waakzaamheid en preventie.  Het WIN is geen groepering van mensen die 
toezichtrondes of patrouilles uitvoeren en dit al dan niet samen met de politie. De WIN-leden zullen 
dus nooit zelfstandig politionele taken op zich nemen of optreden in naam van de politie. 
 
De gegevens over de leden van het WIN mogen enkel worden gebruikt voor de doelstelling en 
werking van het WIN.  
 
Ieder die wil toetreden tot een WIN, kan een inschrijvingsformulier bezorgen aan de WIN-coördinator. 
Hiermee verstrekt hij/zij de nodige gegevens aan de WIN-coördinator en de politie. 
 
 
 


