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Deze avond op TV!
Voor hen die deze avond de voetbalwedstrijd kunnen missen,
Beste Bin-lid,
Phishers gingen vorig jaar aan de haal met 34 miljoen euro. Vanavond (24/3/2021 om 21u30 op één) geeft Pano
meer inzicht in dit fenomeen. We raden iedereen aan om deze reportage te bekijken zodat we ons beter kunnen
beschermen tegen deze vorm van oplichting. Meer info vind je op:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/23/phishing/
Met vriendelijke groeten, Sophie Van Ostaeyen, Coördinator preventie criminaliteit, Federale diensten van de
gouverneur van Antwerpen.
Een andere mogelijkheid is dit programma op te nemen en later te bekijken

Interessant bericht van BIN Kijkuit
Binnengekomen bericht van een BIN-lid:
Op 22 maart werd ik opgebeld door mijn schoondochter die mij vertelde dat ‘criminelen’ haar recent
aangekochte elektrische fiets hadden voorzien van een klem, zodat zij niet meer weg kon rijden.
Zij moest voor een klein onderzoekje in het ‘ZNA Sint-Erasmus’ te Borgerhout op consultatie en had haar fiets
UITERAARD zelf ook vastgelegd met een spiraalslot. Toen ze terug uit het ziekenhuis kwam bleek er een extra
slot aan haar wielspaken gemonteerd, zodat ze de hulp moest inroepen van familie én de wijkpolitie. De politie
kwam dan ook ter plaatse maar kon niet veel meer doen dan enkel vaststellen wat eerder al was doorgegeven
aan de telefoon. Op de fietsparking van het ziekenhuis waren géén camera’s te bespeuren om eventueel
verdachten te kunnen identificeren en vermits de fiets (nog) niet gestolen was werd er dan ook geen PV
opgemaakt. De agenten waren echter wel zo vriendelijk om mijn schoondochter mét fiets en aangebrachte
wielklem naar huis te brengen, dit was gelukkig maar enkele km verderop. Vermoedelijk proberen criminelen
op deze manier fietsen voor een aantal uren immobiel te maken en komen zij wat later op de avond of nacht
terug langs met een camionette om die fietsen op te halen welke nog niet zijn weggehaald door de eigenaars.
Nota: Ik ben in allerijl naar hun woonst gereden om haar te ‘verlossen’ van de wielklem, zij moest immers de
dag nadien terug naar haar werk kunnen rijden. Gelukkig kon ik met een staalkniptang de pen van de wielklem
doorknippen. Dus eind goed al goed (in ons geval dan toch)! Ik deel de foto’s van deze wielklem zodat jullie ook
op de hoogte zijn van wat die ‘snoodaards’ zoal gebruiken om (dure) fietsen aan de haak te slaan! Elektrische
fietsen of eBikes zijn de dag van vandaag erg populair en door criminelen dan ook erg gegeerd. Je bent

gewaarschuwd ! Doe ook steeds aangifte bij de lokale politie in geval van diefstal van uw fiets, ongeacht de
waarde !
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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

