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nieuwsbrief van 9 december 2019
BIN-collega coördinator Frans Steegmans overleden.
BIN Withoefse Heide biedt haar innige deelneming aan bij het overlijden van college BINcoördinator Frans Steegmans. Frans overleed plots op 1 december, hij was dit jaar 80 jaar
geworden. Frans was de BIN coördinator van BIN De Greef. Dit jaar organiseerde hij het
“2daagse pop-up café” nog mee. Hij zal als BIN-coördinator opgevolgd worden door Hans
Buitendijk. Wij wensen Hans veel succes toe bij deze nieuwe taak.

Nieuwjaar! Feest! Vrienden! Vuurwerk!
Je bent van plan om tijdens de overgang van oud naar nieuw samen met vrienden knetterend vuurwerk af te
steken? Met voetzoekers, vuurpijlen, Romeinse kaarsen en ander vuurwerk? Dan hoeven we je niet te
vertellen dat je die veilig moet gebruiken. Vorig jaar vielen er 24 zwaargewonden, vooral jonge mannen, door
vuurwerk dat tijdens oudejaarsnacht werd afgestoken.
Waar mag je vuurwerk afsteken? Welke voorzorgen neemt je best?
Waar mag ik welk vuurwerk afsteken?
Sinds mei geldt er in Vlaanderen een algemeen verbod op vuurwerk. De gemeente kan echter
uitzonderingen toelaten voor geluidsarm vuurwerk, dit met een schriftelijke toestemming. Wensballonen
en voetzoekers mogen zeker niet. De gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel hebben dezelfde regels
laten opnemen in de GAS-wetgeving.
Gedurende het jaar:
Is vuurwerkgebruik verboden.
Afwijkingen zijn mogelijk indien men geluidsarm vuurwerk gebruikt, dit via een professionele firma doet en
enkel in het kader van een evenement. Je moet dit 6 weken van tevoren aanvragen. Je moet een toelating
krijgen van het college van burgemeester en schepenen.
Vuurwerkgebruik tijdens oudejaarsnacht:
Is vuurwerkgebruik verboden:
Afwijkingen zijn mogelijk van 31 december 23u59 tot 1 januari 00:30u. indien men geluidsarm vuurwerk
gebruikt. Je moet dit vooraf aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.
Heb je een toelating:
Kies dan een geschikte afsteekplaats: een open en droge plek uit de buurt van gebouwen en wagens, en niet
in een park of andere groene zone.
 Schiet het vuurwerk enkel af als er weinig tot geen wind is.
 Houdt toeschouwers op voldoende afstand van de afsteekplaats.



Breng dieren naar een veilige plaats. Vooral honden en paarden zijn bang van vuurwerk en kunnen
panikeren.
De belangrijkste tips
 Steekt u het vuurwerk af? Wees dan de vuurwerk-BOB en blijf
nuchter. Lees eerst de gebruiksaanwijzingen zodat u goed weet hoe
het vuurwerk werkt.
 Zorg dat het vuurwerk stevig en rechtop staat en gebruik
aansteeklonten om het aan te steken. Lont aangestoken? Verlaat dan
zo snel mogelijk de lanceerplaats.
 Werkt het vuurwerk niet? Wacht minstens een half uur vooraleer
terug te keren en steek nooit opnieuw een lont aan die niet heeft gewerkt
 Na de knallen: doof de gloeiende resten, ruim de afsteekplaats op en vier 2020!

Fictieve incasso... echte oplichting!
Heb jij een brief, e-mail of telefoon gekregen van een incassobureau zonder dat je weet waarvoor? Dan ben je
niet alleen. De Economische Inspectie van de FOD Economie wordt overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus. Ze zetten consumenten op een agressieve wijze onder druk om onterechte rekeningen
te betalen.
In 2018 kreeg de Economische Inspectie 849 meldingen over valse incassobureaus. De
eerste acht maanden van 2019 kreeg ze al meer dan 1.900 meldingen. Meer dan een
verdubbeling ten opzichte van vorig jaar dus. In 240 van deze meldingen deelden de
melders mee dat zij financiële schade geleden hadden, en dit voor een totaal van bijna
150.000 euro.
Hoe gaan deze oplichters te werk?
De werkwijze van valse incassobureaus is meestal dezelfde. Nietsvermoedende consumenten worden
telefonisch benaderd met een aanbod voor bijvoorbeeld de huur van een huisje, een goedkope reis, korting
op producten of voor het innen van vermeende belastingschulden.
Vaak is er helemaal geen contract: consumenten hebben gezegd dat ze alleen informatie over de aanbieding
willen ontvangen en hebben dus niet ingestemd met het aanbod. Maar soms zijn consumenten ook niet eens
benaderd en gaat het dus om een compleet verzonnen contract.
Toch bellen de oplichters maanden of jaren later de consument op omdat er nog een rekening openstaat, die
ondertussen opgelopen is tot honderden euro's. Consumenten worden herhaaldelijk gebeld, gemaild en
voelen zich zwaar onder druk gezet om te betalen, zonder dat het incassobureau ingaat op de mededeling van
de consument dat de rekening onterecht is. Uit de meldingen blijkt dat het taalgebruik steeds agressiever en
dwingender wordt en dat de oplichters dreigen met bevoegdheden die ze niet hebben, zoals de inzet van
deurwaarders of een beslaglegging.
"Een onbekende vrouw deelde mij telefonisch mee dat er een openstaande factuur was die binnen de
drie dagen betaald moest worden, anders zou het dossier overgemaakt worden aan een deurwaarder.
Het initiële bedrag was 100 euro, maar dit liep door allerlei administratiekosten op tot 481 euro. Ze
luisterde niet naar mijn mededeling dat ik het schuldeisende bedrijf totaal niet ken en er zeker niets
gekocht heb."
Wat kan je doen als je gecontacteerd wordt?



Kijk allereerst na of je het bedrijf kent en of je bij hen inderdaad een onbetaalde schuld hebt.
Een incassobureau moet altijd verplicht ingeschreven zijn bij de FOD Economie voordat zij hun activiteiten
mogen uitvoeren. Ga op de kruispuntenbank na of het incassobureau ingeschreven is.






Is het incassobureau niet ingeschreven bij de FOD Economie? Betaal de rekening dan zeker niet, ook niet
wanneer het incassobureau dreigt met hoge kosten, deurwaarders of andere maatregelen. Laat je niet
onder druk zetten!
Hang de telefoon op wanneer het incassobureau je blijft lastig vallen. Indien je e-mails of brieven ontving,
betwist die dan. De betwisting gebeurt het best per e-mail met ontvangstbevestiging of per aangetekende
brief, waarin je al jouw argumenten aanhaalt. Je kunt een modelbrief terugvinden op de website van FOD
economie.
Weet dat een beslaglegging alleen via een deurwaarder en niet via een incassobureau kan gebeuren. De
inbeslagname van meubilair/goederen kan enkel na de officiële betekening van een dwangbevel door de
deurwaarder bij je thuis. Zij wordt nooit per e-mail verzonden.

Toch betaald?





Licht jouw bank zo snel mogelijk in.
Meld valse incassobureaus op het Meldpunt van de FOD Economie via https://meldpunt.belgie.be. Kies
voor "Factuur / betalingsverzoek / betaling" en vervolgens voor "Aanmaningsbrief ontvangen van
incassobureau, advocaat of gerechtsdeurwaarder" en je krijgt aan het einde van jouw melding meteen
advies en informatie over welke stappen je nog kan ondernemen en wie je daarbij kan helpen.
Doe aangifte bij de Lokale Politie in je buurt.

Donkere dagen doen hun intrede!
We willen de aandacht van onze BIN-leden nog eens vestigen op de
periode die nu aan de gang is. Het is ’s morgens veel later licht en ’s
avonds valt de duisternis vroeg in. Potentiële daders kennen deze
toestand en weten dat er soms te weinig aandacht is van bewoners
voor deze situatie, zij maken er dankbaar gebruik van. Vele bewoners
maken in de vroege avond de toegangsdeur niet slotvast, soms in
afwachting van de thuiskomst van de kinderen of andere medebewoners. Terwijl andere huisgenoten druk bezig zijn wordt de aandacht
hierdoor soms wat afgeleid. Weet dat daders slechts enkele minuutjes
nodig hebben om hun slag te slaan. Meestal hebben zij dit ook voorbereid. Wees alert!
Heb je zicht op de woning van je buren, merk je tijdens een avondwandeling iets verdachts op van welke aard
ook, aarzel niet en verwittig de politie. Eén keer te veel gebeld is beter dan éénmaal niet gebeld. Alleen samen
kunnen wij de veiligheid garanderen!
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Meldingen rond verdachte situaties doe je steeds bij de
lokale politie zone grens: 03/620.29.29
Vragen rond de BIN werking kan je stellen aan je
coördinator,Louis van den Buijs, liefst via mail.
vandenbuijslouis@gmail.com

1 januari 2020: vergeet je rookmelders niet te hangen!

