
Diefstal in bestelwagens door 
gaatjes boren 
                    
De voorbije weken sloegen in diverse 
gemeenten gereedschapsdieven toe in 
bestelwagens en ze boorden een gaatje 
onder het slot van de deuren om zo de 
achterdeur open te krijgen. Daarna 
stelen ze het materiaal dat ze nodig 
hebben. Ze sluiten daarna gewoon de 
deuren en hangen het slot er opnieuw 

aan. Voor de benadeelden is dan niet 
duidelijk hoe de dieven in de bestelwa-
gen zijn geraakt. 

Uit de vaststellingen blijkt dat de die-
ven een klein gaatje gemaakt hebben 

onder het slot van de achter-
deur om die met behulp van 
een priem of schroevendraaier 

te openen. Een methode die 
blijkbaar meer en meer wordt 
toegepast.  
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Maart 2018 : 2 effectieve inbraken  
     en 3 inbraakpogingen  
 

Overzicht per straat: 
Begonialaan          1                 Kasteeldreef    1  
Zeveneken-dorp   1                  Lozen Boer      1               
Koningin Astridlaan    1  

   
Drie inbraken werden gepleegd bij privéwoningen, 
verder 1 op een terrein en 1 bij een recreatie/cultuur. 
 
Op een 3-tal plaatsen was er geen of een gebrekkige 
verlichting. Ook in 2017 waren er 5 diefstallen in 
maart. 

 
Er werd een raam of schuifraam geforceerd om de 
woning te kunnen betreden.  

Diefstal uit tientallen wagens  
 

Nazareth en ook De Pinte worden de jongste tijd ge-
teisterd door auto-inbraken. Uit meerdere auto’s sta-
len dieven allerlei materiaal, van parfums, kledij en 

schoenen tot sturen, gps-toestellen, laptops, middenconsoles 
en airbags. 

Er is op verschillende manieren ingebroken in de voertuigen 

en de daders hadden geen voorkeur voor een bepaald auto-
merk of voor bepaalde gestolen goederen. Mogelijks zijn de 
diefstallen gepleegd door een bende, maar dit moet nog verder 
uitgezocht worden. 

De daders werkten professioneel waarbij ze probeerden te 
vermijden dat het alarm van bepaalde voertuigen zou afgaan 
door enkel de achteruit in te slaan (waar geen sensoren zijn). 
Ook bepaalde voertuigen werden niet aangeraakt. Het lijkt of 
het om diefstalen op bestelling van bepaald onderdelen kan 
gaan.    
 
Laat best geen waardevolle spullen achter in de wagen, zeker 

niet als die geparkeerd staat op de oprit.  
 

 
 

 
  

Verantwoordelijke uitgever:  Ivan Buyle   
BIN-coördinator  Vaarlaars-Lieskensakker—Lieskensakker 28 - 9080 Lochristi     
        

binlo@telenet.be           www.binlo.be 

mailto:binlo@telenet.be
http://www.binlo.be/
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Oplichters aan de telefoon  

Een verkoper belt u met een zeer aantrekkelijk aanbod. Het gaat meestal om kortingsbonnen of cheques 
voor voordelige hotelkamers of reisarrangementen, kortingen op online aankopen, stalen van schoon-
heidsproducten of proefexemplaren van puzzelboekjes of tijdschriften. 

Meestal stelt de verkoper zich amper voor en geeft hij weinig details over het aanbod. Soms stelt de ver-
koper voor om het product of dienst eerst uit te testen, gratis of tegen een kleine vergoeding. Op het 
einde van het gesprek belooft de verkoper u per e-mail een samenvatting van het aanbod te sturen. Die 
e-mail komt niet aan of komt soms terecht in uw ongewenste e-mailmap. Als u niet reageert op die e-
mail, ontvangt u een factuur of soms al meteen een betalingsaanmaning van een incassobureau. Gek ge-
noeg komt die e-mail wél in uw inbox terecht. Het bedrag is vaak hoger dan hetgeen afgesproken was 

per telefoon en ook als u betaalt, ontvangt u meestal niets. 

Trouwens, zulke oplichters opereren quasi altijd vanuit het buitenland en houden geen rekening met de 
“Bel-me-niet-meer-lijst ”. Consumenten die zich daarop inschreven om geen reclametelefoontjes meer 
te ontvangen, kunnen dus ook het slachtoffer worden van misleidende televerkoop. 
 

Hoe kunt u een misleidend telefoontje herkennen? 
 

Tijdens het telefoontje: 
 

Maakt de verkoper zich bekend? 
Een televerkoper is verplicht zijn identiteit en de onderneming waarvoor hij belt, kenbaar te maken aan 
het begin van het gesprek. Hij moet ook duidelijk maken dat het telefoongesprek bedoeld is om iets te 
verkopen. Doet de verkoper dat niet, wees dan op uw hoede en twijfel niet om hem ernaar te vragen. 
 

Is het aanbod duidelijk? 
Geeft de verkoper weinig informatie over de eigenschappen, de prijs of de duur van de overeenkomst, 
vraag dan zeker om meer details. Gratis aanbiedingen of proefpakketjes om het product eerst uit te tes-
ten, kunnen wijzen op een misleidend telefoongesprek. 
 
Na het telefoontje: 
 

Staat de televerkoper op de lijst van ondernemingen die al gemeld zijn? 
Check zelf de naam van de onderneming die u opbelt op de lijst van ondernemingen waarover de FOD 
Economie en het Europees Centrum voor de Consument al meldingen ontvingen. Wees uiterst voorzich-

tig met aanbiedingen van de ondernemingen die op die lijst staan. Staat de onderneming niet op de lijst, 
dan betekent dat niet dat het aanbod zeker veilig is: telefonische oplichters wisselen vaak van naam en 
het is mogelijk dat de FOD Economie nog geen meldingen heeft ontvangen over de televerkoper die u 
opbelde. 
 

Heeft u een schriftelijke bevestiging ontvangen? 
Een televerkoper is verplicht om u een bevestiging te sturen, per e-mail of per post. Die bevestiging 
moet u alle informatie geven over het aanbod en over uw herroepingsrecht. Stuur meteen een antwoord 
als u niet geïnteresseerd bent in het aanbod. 
Heeft u geen bevestiging ontvangen? Kijk dan in de map met ongewenste e-mails. Staat de bevestigings-
mail in die map, of heeft u helemaal geen e-mail ontvangen, dan is de kans groot dat het om misleiding 
gaat. Ook als u wel een bevestiging kreeg, maar de informatie in de e-mail summier en verwarrend is, 

kan het om telefonische oplichting gaan. 

https://www.dncm.be/nl/
https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/consumentenbedrog/voorbeelden-van-oplichting/oplichters-aan-de-lijn/lijst-van-televerkopers-en
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Is het incassobureau dat aanmaningen stuurt, wel erkend in België? 
Een tijdje na het telefoongesprek of na de bevestigingsmail (als die is verzonden) ontvangt u een aan-
maning van een incassobureau. U hoeft niet meteen te betalen, maar kan best eerst nagaan of dat in-
cassobureau ingeschreven is bij de FOD Economie. U vindt de lijst van ingeschreven incassobu-

reaus op onze website. Is het incassobureau niet ingeschreven, dan mag het in België zijn activiteit 
niet uitoefenen. Gaat u niet akkoord met de aanmaning? Laat het hen dan zo snel mogelijk weten. 
 

Wat kunt u doen als u een misleidend telefoonaanbod krijgt? 

 
U krijgt een telefonisch aanbod, maar u twijfelt? Neem het aanbod dan niet aan. Vraag eventueel waar 

u meer informatie kunt vinden voor u beslist. 
 

Twijfelt u over de echtheid van het aanbod of de eerlijkheid van het bedrijf dat u contacteert, raad-
pleeg dan de lijst van verdachte televerkopers en incassobureaus op de website FOD Economie 

(zoeken via “oplichters aan de lijn”) 
 

U heeft in de meeste gevallen een bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat u de bestelling ont-

vangt, het zogenaamde herroepingsrecht . De onderneming moet u hierover informeren. Als ze u daar-
over niet informeert voor het moment van de levering, dan wordt de herroepingstermijn verlengd met 
12 maanden (dus in totaal 12 maanden en 14 dagen). 

Meld het frauduleuze telefoongesprek zeker aan de FOD Economie via https://meldpunt.belgie.be en 
bij het Europees Centrum voor de Consument   wanneer het bedrijf dat u belde zich in een ander Euro-
pees land bevindt. 

Als u slachtoffer bent ge-
worden en een incassobu-

reau eist een betaling, dan 
kunt u die betwisten per e-

mail of met een aangete-
kend schrijven (zie model-
brief op pagina 4).  

Een incassobureau kan u 

enkel vragen om te beta-
len, maar niet dwingen. 

Laat u niet intimideren. 

Is er geld van uw bankre-
kening gegaan zonder uw 
toestemming, contacteer 
dan zo snel mogelijk uw 
bank en betwist de domi-
ciliëring of de betaling via 
uw kredietkaart. 

 
 

https://economie.fgov.be/nl/themas/financiele-diensten/consumentenkrediet/schuldenlast/schuldinvordering/inschrijving-schuldinvorderaar
https://economie.fgov.be/nl/themas/financiele-diensten/consumentenkrediet/schuldenlast/schuldinvordering/inschrijving-schuldinvorderaar
https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/consumentenbedrog/voorbeelden-van-oplichting/oplichters-aan-de-lijn/lijst-van-televerkopers-en
https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/consumentenbedrog/voorbeelden-van-oplichting/oplichters-aan-de-lijn/lijst-van-televerkopers-en
https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/uw-rechten-afdwingen/uw-aankopen/een-aankoop-annuleren/wanneer-hebt-u-een-wettelijk/uw-herroepingsrecht-uitoefenen
https://meldpunt.belgie.be
http://www.eccbelgie.be/
https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/uw-rechten-afdwingen/invordering-door-een
https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/uw-rechten-afdwingen/invordering-door-een
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voorbeeld van een modelbrief:  
 
Afzender [Naam]   Aan [Naam incassobureau] 
[Adres] [Postcode en woonplaats]  Invordering Consumenten 
[E-mail] [telefoon]  Aangetekend  [Adres][Postcode en plaats] 
       
Uw ref.: [dossiernummer invullen] 

Betreft: protesteren van uw ingebrekestelling over [naam onderneming invullen] 
Mevrouw, Mijnheer, 
Ik wens schriftelijk te reageren op uw ingebrekestelling van [datum invullen] over een openstaande 

schuld van [bedrag invullen] bij uw klant [naam onderneming invullen] . 
 

Ik deel u formeel mee dat ik de door u ingevorderde schuld volledig betwist en dit om volgende redenen: 
Ik herinner mij niet iets te hebben aangekocht of een overeenkomst te hebben afgesloten met deze on-

derneming in die periode. Ik heb tot op vandaag nog nooit iets gehoord over deze schuld tot u mij deze 
ingebrekestelling heeft gestuurd. (indien van toepassing) U verwijst naar een niet betaalde factuur van 
[datum invullen]. Ik wens er u op te wijzen dat de algemene verjaringstermijn voor burgerlijke schulden 

10  jaar is. Ik ben dus van oordeel dat die factuur door mij niet meer betaald moet worden. Ik beroep mij 
dan ook op de zogenaamde bevrijdende verjaring.  
 

Ik vraag u een kopie van de bestelbon, overeenkomst, leveringsbon en factuur over te maken. Zelf heb ik 

geen enkel van die documenten die mijn aankoop zouden kunnen bewijzen.   
Ik kijk uit naar uw reactie. Als ik geen schriftelijke reactie van uw kant ontvang binnen de 7 werkdagen, 
beschouw ik deze zaak als afgesloten.   
 

Hoogachtend 

[naam en handtekening] 
 

Diefstallen voertuigen in 2017  
in onze politiezone 

 
In 2017 waren er :  

50 inbraken in voertuigen (auto’s)  
13 diefstallen van voertuigen 
(auto’s)  
10 bromfietsdiefstallen  
86 fietsdiefstallen  
 
Overzicht per gemeente: 
(van links naar rechts)  
autodiefstal (blauw) 
Bromfietsdiefstal (groen) 
Diefstal uit of aan auto (geel) 
Fietsdiefstal (rood) 

 


