
 

 

 

 
 

nieuwsbrief van 26 juni 2020
 

Criminelen worden wakker! 
Misschien hebben de corona-tijden dan toch één voordeel gehad, dat is namelijk de daling van het aantal 
inbraken. Maar…… opgelet! De grenzen zijn terug open en een eerste feit werd reeds genoteerd. Er moet ook 
bij vertelt worden dat de politie succesvol kon handelen, lees even mee: 
Op 24 juni om 3 uur 's nachts gaat een patrouille van de ‘Politiezone Grens’ over tot controle van een man in 
de Heidestatiestraat in Kalmthout. De man heeft inbrekersmateriaal op zak en wordt opgepakt voor verhoor. 
Om 8 uur ontvangt de politie aangifte van een poging tot diefstal uit een BMW in de Max Temmermanlaan. 
Het materiaal dat nodig is om in de BMW in te breken had de verdachte op zak. De 25-jarige Litouwse man 
werd aangehouden en overgedragen aan het parket. De man had nog een gevangenisstraf van 15 maanden 
open staan en blijft dus aangehouden. Door deze aanhouding werden er vermoedelijk een aantal inbraken in 
Heide vermeden. 
Goed werk van de politie, maar dat wil ook zeggen dat ook wij terug wat alerter moeten worden. Tijdens deze 
zomerse dagen laten we gemakkelijker een raam of deur open staan, soms ook ’s nachts , om afkoeling te 
krijgen. Houd echter altijd voor ogen dat er mensen, zoals deze Litouwer, met andere ideeën rondlopen! 

Digitale aanvraag voor fietsmarkering 
Je kan voor alle soorten aangiften terecht op de onthaalburelen van de politie. Maar sinds de coronacrisis zijn 
er veel online tools gekomen voor niet-dringende meldingen.  Vanaf nu kan je ook digitaal een fietslabel aan-
vragen om je fiets te markeren. De eigenaar van een gemarkeerde fiets is sneller terug te vinden. Dat kan han-
dig zijn wanneer je fiets bijvoorbeeld na een diefstal wordt teruggevonden. Het fietslabel wordt via de post 
thuis bezorgd. Dit kan enkele dagen duren. Wil je zo een label aanvragen ga dan naar de site van de politie: 
www.pzgrens.be 
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Oplichting via social engineering 
Al ooit gehoord van social engineering? Dat is een techniek waarbij criminelen je proberen op te lichten door 
in te spelen op typisch menselijke eigenschappen zoals nieuwsgierigheid, naïviteit, angst, het verlangen om 
iets te winnen. De fraudeur doet zich voor als iemand anders. Op die manier verkrijgt hij gevoelige informatie 
en/of kan hij een slachtoffer betalingen laten uitvoeren. Phishing, malware en identiteitsfraude zijn allen frau-
detechnieken die onder de noemer "social engineering" vallen. 
Ook volgende scenario's zijn beproefde recepten: 

 je wordt gevraagd om geld te storten in het kader van een wedstrijd. Je krijgt te horen dat u een prijs 
heeft gewonnen maar u moet eerst een bepaalde som storten om de dossierkosten te dekken;  

 je krijgt een bericht met de vraag aan een wedstrijd deel te nemen. Om uw kansen te vergroten moet 
u iets kopen; 

 Een "internetvriend" vraagt u om geld te storten met de bedoeling u te komen bezoeken of een 
nieuwe pc te kopen en zo beter te kunnen chatten. 

Het zijn klassiekers onder de online oplichtingstechnieken, maar toch gebeuren ze nog onnoemelijk veel.   
Waarschuw je kinderen, (groot)ouders en vrienden hiervoor! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

  

                                   
 

 
 

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 
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