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Mei 2021: 1 poging tot inbraak
Deze inbraakpoging in de Koning Albertlaan werd bij een woning gepleegd tijdens de afwezigheid van de bewoners.
Er werd gepoogd de deur te forceren. De dader nam de vlucht toen hij door een persoon werd opgemerkt en reed
weg met de fiets.

Ga je binnenkort met vakantie? Inbrekers doen dit niet! Enkele tips:
Sociale media op vakantie?
Op sociale media kan je heel wat leuke momenten delen met je vrienden. Maar wat vaak vergeten wordt is dat ook
inbrekers hier een profiel kunnen hebben. Op die manier wordt inbreken wel een stuk makkelijker! Hieronder vind je
een aantal zaken waarop je kan letten als je op reis vertrekt:

•
•

Plaats geen berichten op sociale media waaruit blijkt dat je een reis hebt gepland.
Vermijd het ‘inchecken’ op plaatsen via sociale media. Schakel locatie en GPS gegevens uit. Inbrekers leggen dan
heel snel de link dat je niet thuis bent.
• Post geen vakantiefoto’s via Instagram, Facebook, Twitter, … Wil je toch foto’s delen met anderen, doe dit dan
wanneer je terug bent van vakantie. Wil je toch foto’s delen met vrienden, verstuur ze dan via e-mail naar deze vrienden. Of maak een groep op WhatsApp of Messenger met je vrienden waarop je jullie tofste vakantiekiekjes deelt.
Maak gebruik van je privacy-instellingen op je profielen op sociale media. Op die manier vermijd je dat wildvreemden
met minder goede bedoelingen jouw posts zien.
Verantwoordelijke uitgever:

Checklist voor jezelf …
Ivan Buyle
• Sluit je woning goed af.
(BIN-coördinator Vaarlaars-Lieskensakker)
Lieskensakker 28 - 9080 Lochristi
• Denk er ook aan om de garage en tuinhuis goed af te sluiten.
www.binlo.be binlo@telenet.be
• Zorg ervoor dat je waardevolle spullen uit het zicht houdt.
• Zorg voor schriklicht buiten.
• Installeer timers op je lampen zo dat ze op verschillende tijdstippen aan- en uit gaan.
Schakel de hulp in van de thuisblijvers …
Je kan ook thuisblijvers vragen om een handje te helpen om je woning zo veel mogelijk een bewoonde indruk te geven gedurende je afwezigheid. Enkele tips:
VERDACHTE
• Spreek af met een familielid/vriend/buur om tijdig de brievenbus te ledigen
SITUATIE?!
• Vraag om de rolluiken regelmatig op- en af te laten
TWIJFEL NIET,
• Vraag de buur om zijn auto af en toe op je oprit te plaatsen

VERWITTIG ALTIJD
DE POLITIE
via het gratis
nummer 101!

Iets verdachts gemerkt? Bel onmiddellijk!
Het melden van abnormale handelingen is een waardevolle bron van informatie
voor de politie. Let vooral op de volgende zaken:
• Wagen: merk en kleur worden dikwijls wel genoteerd, maar vaak wordt de
nummerplaat vergeten. Zelfs een gedeeltelijke nummerplaat is zeker de moeite om door te geven!
• Personen: zorg voor een zorgvuldige persoonsbeschrijving, let op aantal personen, uiterlijk, kledij, opvallende
kenmerken...
• Gedrag: geef ook door wat het verdachte gedrag precies inhoudt, bijvoorbeeld: zeer traag rijden in de buurt, personen die in (achter-)tuinen afwandelen en deuren controleren,...
• Locatie: Waar zag u het verdachte gedrag?
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opgelet: zakkenrollers
De Spoorwegpolitie (SPC) neemt vanaf 22 juni 2021 deel aan een gecoördineerde sensibiliseringscampagne op Europees niveau. De campagne wil reizigers alert maken voor het fenomeen van gauwdiefstallen en zakkenrollerij in de
spooromgeving. Blikvangers van de campagne zijn zes monstertjes, die elk op hun beurt een vaak voorkomende modus operandi uitbeelden. De campagne blijft de hele zomer zichtbaar en wordt extra benadrukt tijdens aantrekkelijke evenementen zoals het Europees voetbalkampioenschap.

DOEN!

Georganiseerde criminaliteit
Het fenomeen van gauwdiefstallen en zakkenrollerij heeft een vrij grote omvang. De werkelijke cijfers blijven onzeker, maar naar schatting zou het aantal geregistreerde klachten moeten worden verdubbeld. In Europa behoort België tot de landen met de hoogste cijfers inzake diefstal zonder gebruik van geweld ten opzichte van het aantal reizigers op het spoorwegnetwerk.
In tegenstelling tot wat men kan denken, gaat het hier in feite om georganiseerde criminaliteit of zogeheten Mobile Organised Crime Groups (MOCG), aangezien de essentiële onderdelen ervan aanwezig zijn: systematische en gesystematiseerde acties; meestal gepleegd door meerdere personen, in bendes, met afgebakende rollen; met het
doel de eigendommen van anderen te schenden en met een internationale dimensie vanwege de doelwitten, het
actieterrein, de methoden en de daders.
Zes monsters, zes trucjes van zakkenrollers
Zakkenrollers zijn altijd op pad! Ze maken gebruik van de drukte in stations of treinen om onopgemerkt toe te slaan.
De meeste gauwdieven en zakkenrollers werken in teamverband en samen: terwijl één van de dieven bijvoorbeeld
iemand afleidt, steelt een medeplichtige van het slachtoffer. Wees alert, pas goed op uw spullen en bescherm uzelf
tegen diefstal! Ze hebben een gevarieerd repertoire. Wij stellen u hieronder de meest voorkomende methoden
voor:
DE BLOKKEERDER
Ze blokkeren het einde van de roltrap en laten het slachtoffer en de anderen op elkaar ophopen. Terwijl iedereen
voor zich uit kijkt, reikt hun medeplichtige van achteren in de zakken van het slachtoffer.
DE BLOEMENGEVER
Ze begroeten hun slachtoffer vriendelijk, omhelzen hem/haar of geven hem/haar een bloem. Terwijl het slachtoffer
in de war is, verdwijnt zijn/haar portemonnee.
DE RAAMKLOPPER
Ze kloppen op de buitenkant van het treinraam. De medeplichtige in de trein steelt de kostbaarheden van het afgeleide slachtoffer.
DE BOTSER
Ze botsen op hun slachtoffer in de menigte of vallen aan in tangformatie met een medeplichtige. Terwijl het slachtoffer is afgeleid, reiken zij of hun medeplichtige in de zakken van het slachtoffer.
DE SLUWE MORSER
Ze maken ‘per ongeluk’ vlekken op de kleding van het slachtoffer. Tijdens het opruimen verdwijnt het geld uit de
zakken van het slachtoffer.
DE NEPTOERIST
Ze vragen hun slachtoffer de weg en tonen hem een kaart. Terwijl het slachtoffer probeert te helpen en de kaart
met beide handen aanneemt, stelen zij uit de tas van het slachtoffer.

C

Door middel van visuele boodschappen (affiches, flyers, infoborden …) in de stations zullen reizigers, zakenmensen,
toeristen, winkeliers … in contact komen met deze zes monstertjes. Ook via sociale media (Facebook, Instagram,
TikTok, websites …) worden potentiële slachtoffers gewaarschuwd. Tot slot staan er gerichte politieacties op het
programma.

