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Gepleegde feiten :   
6 diefstallen in januari 
 
Er werden de vorige maand 4 effectieve inbraken 
en 2 pogingen gepleegd. (10 diefstallen in 2016) 
 
Overzicht diefstallen per straat: 
Zevenekendorp    2  
Beerveldedorp         1  
Heistraat    1  
Oudstrijderslaan  1 
Vaarlaars   1 
 
De inbraken waren 5 keer in een privéwoning en 1 
maal in een bijgebouw. 
 

Bij de diefstallen werden volgende 
goederen gestolen: 
juwelen   3 diefstallen  
uurwerk  3 diefstallen  
geld    2 diefstallen  
multimedia  1 diefstal 
elektrisch materiaal  1 diefstal 
communicatie-apparaat 1 diefstal
  
Werkwijze van de inbraken/diefstallen: 
 

Op 4 plaatsen werd er aan de achterkant van de woning 
ingebroken. 
De diefstallen werden 3 keer gepleegd tijdens de aanwe-
zigheid van de bewoners en 3 maal was er niemand 
thuis.  
 

Bij 2 inbraken was er geen verlichting en op 2 plaatsen werd de wo-
ning overhoop gehaald.  
 

 Onderstaande hindernissen werden overwonnen om de inbraken 
te plegen: 
4 x werd een hindernis opengebroken, opengewrongen of geplooid 
aan de woning (2 x meerdere hindernissen) 
4 keer werd er ingebroken via een raam 
3 maal werd de woning betreden via inklimming 
Bij 1 inbraak werd een deur geforceerd 
 

Papiertje of stukje karton tussen uw deur 
 

In Nederland en in de Belgische grensgemeenten wordt een 
“hulpmiddeltje” gebruikt om te controleren of er iemand thuis is. 
Er wordt een stukje karton, een papiertje of een klein takje tussen 
de voordeur geplaatst.  Wanneer het kartonnetje of takje, er na 
enkele dagen nog zit op de buitendeur, weten inbrekers dat het 
veilig is hun slag te slaan. Is het kartonnetje of takje weg, dan bete-
kent het dat iemand onlangs thuis is geweest. 
Let dus extra op als u zo’n voorwerp tussen uw voordeur (of bij uw 
buur) vindt, want een inbreker houdt uw woning in de gaten.  
 

inbraken bij apotheken:  
4 daders aangehouden 

 
In de nacht van donderdag 26 op 
vrijdag 27/1/2017 werden door 

onze politiediensten een auto staande gehou-
den in Lochristi. Bij de verdere controle van de 4 
inzittenden bleek dat 2 van de 4 gekoppeld wa-
ren aan een lopend onderzoek naar diefstallen 
met braak in apotheken, verspreid doorheen 
het land. Ook de auto was recent gebruikt bij 
het plegen van 2 dergelijke feiten.  
 
De 4 Roemeense onderdanen werden overge-
dragen aan de onderzoekers van de politiezone 
Het Houtsche (Oostkamp, Beernem, Zedelgem), 
die sedert het najaar van 2016 al bezig waren 
met het onderzoek naar deze rondtrekkende 
dadergroep. Na een eerste verhoor werden de 
4 verdachten voorgeleid voor de onderzoeks-
rechter, die besliste om hen allen aan te hou-
den.  

 

Verantwoordelijke uitgever:  Ivan Buyle   
BIN-coördinator  Vaarlaars-Lieskensakker 
Lieskensakker 28 - 9080 Lochristi     
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Diefstallen in bestelwagen 

 
In 2016 werden er in Oost-Vlaanderen 662 feiten genoteerd waarbij er ingebroken werd in een (bestel)wagen om werk-
materiaal te stelen. Naar het jaareinde toe was er een piek en momenteel blijven dergelijke diefstallen zich voordoen. 
De politie vraagt dan ook uw medewerking om deze feiten te voorkomen en te helpen oplossen. 

Er waren 596 effectieve en 66 pogingen van gereedschapsdiefstallen uit voertuigen met een sterke 
toename eind vorig jaar, o.a. in de maanden oktober en november met respectievelijk 94 en 105 
feiten. In januari 2017 zitten we aan een 40-tal feiten. Elke politiezone in Oost-Vlaanderen werd al 
geconfronteerd met dergelijke feiten. 

Aan de eigenaars van (bestel)wagens met werkmateriaal in, raden we aan om ’s avonds, of op ande-
re momenten dat de wagen een lange tijd onbeheerd achtergelaten wordt, het werkmateriaal uit 
de wagen te halen. Dit vraagt een inspanning maar kan de financiële en praktische impact van een 
diefstal sterk indijken. De dieven schrikken er trouwens niet voor terug om een tweede maal terug 
te keren. Bij een zelfstandige was dit het geval, maar deze had gelukkig zijn nieuw aangekocht werk-
materiaal uit de wagen genomen zodat de dieven geen buit hadden.   

Een extra vergrendeling die het moeilijker maakt om de achter- of zijdeur open te krijgen is ook een 
hulpmiddel. Het is ook nuttig om uw werkmateriaal zichtbaar en onzichtbaar te merken, zodat dit 
moeilijker kan doorverkocht worden én het de politie mogelijk maakt het u terug te bezorgen bij aantreffen. Neem ook 
foto’s van uw werkmateriaal en bezorg deze aan de politie in geval van diefstal. 

Ook mensen op de straat kunnen helpen wanneer ze verdachte handelingen opmerken aan bestelwagens. Zo is het mo-
gelijk dat er een dader op de uitkijk staat terwijl de andere de bestelwagen openbreekt en erin gaat. Het is dan aange-
wezen onmiddellijk de politie via 101 te bellen en een beschrijving van de daders, voertuig, nummerplaat te geven. 
 

Valse e-mails betaling Paypal bij verkoop op tweedehandswebsites 
 
Oplichters gebruiken een nieuwe techniek om via tweedehandswebsites en valse betalingsmails van Paypal u te bedrie-
gen. De koper vraagt of u akkoord gaat om de betaling via dat systeem te ontvangen. U heeft een account en dus gaat u 
akkoord. U krijgt dan een mail van Paypal waarin bevestigd wordt dat de betaling werd uitgevoerd en dat u het artikel 
mag opsturen. Het gaat evenwel om een valse mail, waarvan de vorm en de inhoud identiek zijn aan de mails die Paypal 
verstuurt. Een andere methode is dat ze melden dat het geld gestort is, maar dat je het geld enkel kan deblokkeren als 
je een waarborg betaalt en dat geld zie je nooit meer terug.  
 

Om u te behoeden voor deze techniek, moet u op enkele details letten: 

 Als het adres van de afzender op iets anders dan @paypal.com, @paypal.be, @e.paypal.be, @paypal.nl of 

@e.paypal.nl eindigt, is de kans groot dat het een frauduleuze spoof-e-mail betreft. Als het e-mailadres van de af-
zender geen PayPal-adres is, gaat het zeker over oplichting. 

 Let op links die in e-mails staan: alleen links met 'paypal.com' leiden naar pagina's waar je op je rekening 

kunt inloggen. Als je twijfelt, open dan een nieuw browserscherm en log in op uw PayPal -pagina. 

 Log in op PayPal (uw account) en check je rekening of er een betaling van je koper is voor je iets verzend.  

 Bij twijfel open eventuele bijlagen niet: de kans bestaat dat het bericht een virus bevat. E-mails van PayPal be-

vatten nooit bijlagen. 

 De oplichter beweert dat je moet betalen om je PayPal-rekening te activeren: dit klopt niet, een paypalrekening 

openen en/of activeren is gratis. Het is niet normaal dat u als verkoper geld moet opsturen of overschrijven. 

 als een mail verdacht lijkt, controleer het adres dan met uw zoekmotor. Forums die gespecialiseerd zijn in het voor-

komen van oplichting publiceren adressen die al gebruikt werden om andere verkopers te misleiden. 

 Er bestaat ook nog de bankoverschrijving, de verzending met de post onder rembours of een andere pakjesdienst 

met een volgnummer. 

 
Diefstal voorkomen is beter dan diefstal vaststellen en schade lijden!      

 
www.binlo.be 


