
Preventieve actie gauwdiefstallen 
                    

Op dinsdagvoormiddag 24 april hielden enkele van de 

wijkinspecteurs van onze politie een preventieve actie op 
de wekelijkse markt van Lochristi. De mensen werden 
persoonlijk aangesproken met de bedoeling om ze attent 

te maken rond het onderwerp gauwdiefstallen. De tips: 

-Laat persoonlijke papieren thuis die u niet bij u moet heb-
ben. 

-Draag horloges, kettingen en andere sieraden op een dis-
crete manier, dat wil zeggen: onder uw kleren. 

-Loop niet rond met grote sommen geld en maak zoveel 
mogelijk gebruik van bankkaarten. 

-Verspreid uw geld over verschillende zakken en toon uw 

geld niet als u de bus of de krant betaalt. 

-Steek uw portefeuille nooit in een makkelijk toegankelijke 
zak, maar liever in een binnenzak die u met een ritssluiting 

kunt sluiten. 

-Sluit uw jas wanneer u zich op een drukke plaats bevindt. 

-Sluit altijd uw handtas en zorg ervoor dat het sluitsysteem 
zich tegen uw lichaam bevindt. 

-Draag uw handtas aan de kant van uw partner. 

-Houd uw abonnement, rittenkaart of geld klaar aan een 
halte van het openbaar vervoer zodat u uw portefeuille niet 
hoeft boven te halen op een moment dat u minder aandach-
tig bent. 

-Wees op uw hoede wanneer u wordt aangesproken door 
een onbekende. 
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Politiezone regio Puyenbroeck 

‘Samen voor veiligheid!’ 

April 2018 : 1 effectieve inbraak en 1 poging  
 

Overzicht per straat: 
Dorp - West          1                 Rapaartakkerlaan    1  

    
Beide inbraken werden gepleegd bij privéwoningen. 
 

Bij de inbraken werd o.a. de deur geforceerd om de wo-
ning te betreden. In april 2017 waren er 4 diefstallen. 

Inbrekers gevat  
 

Dinsdagochtend 8/5 omstreeks 7uur 
werden twee verdachten opgepakt naar 
aanleiding van een inbraak in een wo-
ning aan de Antwerpsesteenweg. Een 
eerste verdachte kon kort na de inbraak 

worden gevat. Hij werd aangetroffen in 
het bezit van juwelen en oud geld, 
afkomstig uit de woning. Een tweede 

verdachte werd opgemerkt aan een voer-
tuig en geïntercepteerd. Op ANPR-
beelden werd gezien dat beide verdach-
ten samen in hetzelfde voertuig met 
Franse nummerplaat zaten toen ze de 

politiezone binnenreden en gecapteerd 
werden door de camera met nummer-

plaatherkenning. De verdachten, twee 
mannen van 25 en 39 jaar, beiden met de 
Algerijnse nationaliteit en zonder geken-

de woon- of verblijfplaats in België, wer-
den voorgeleid voor de onderzoeksrech-
ter in Gent. Ze werden beiden aangehou-
den en opgesloten in de gevangenis. 

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

binlo@telenet.be           www.binlo.be 

Uw identitietskaart wordt ge-
vraagd bij een aankoop 

Een elektroketen vraagt sinds kort de 
identiteitskaart van de klanten. Dat is 
met het oog op de garantie. Apothe-

kers vragen je kaart om je ziekteverze-
kering te checken en kledingwinkels 
vragen ze bij wijze van klantenkaart. 
 

Mag dat? 
 

Ja dat mag allemaal. Maar niet elk be-
drijf krijgt toegang tot alle gegevens. 

Onze elektronische identiteitskaart 
diende oorspronkelijk alleen voor 
overheidstoepassingen. Je kan er je 
belastingen mee invullen, je financieel 
dossier raadplegen, je pensioendos-
sier, formulieren aanvragen bij de ge-

meente enzovoort. 

Lees het vervolg op pagina 2  

mailto:binlo@telenet.be
http://www.binlo.be/
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Een treinkaartje kopen kan ook en je kan zelfs op de lotto spelen door je identiteitskaart in een kaartle-
zer te stoppen en in te loggen op de betrokken website. 
Handig en makkelijk want je spaart er wachttijden aan loketten mee uit, je hoeft geen rekening te hou-
den met openingsuren en het is veilig. De toepassingen werken met een pincode. 
 
In de winkel 

De identiteitskaart bij de apotheek vervangt de SIS-kaart van vroeger. Ze wordt gebruikt om je naam te 
controleren en je rijksregisternummer te lezen. Daarmee ziet de apotheker of je aangesloten bent bij 
een ziekenfonds en hoeveel remgeld je moet betalen. 

Die identiteitskaart dient ook als sleutel om andere informatie te openen: je farmaceutisch dossier 

waarin staat welke medicijnen je neemt. En als je je toestemming geeft kan die info ook gedeeld, d.w.z. 
zichtbaar gemaakt worden, voor andere zorgverstrekkers. 

Omdat een apotheek een bedrijf is met een publiek doel, het dient het algemeen belang, is het rijksre-

gisternummer zichtbaar. Apothekers hebben daar een speciale toelating voor. 

Anders is het voor private bedrijven en winkels. Die gebruiken de gegevens van je identiteitskaart niet 
met een publiekelijk doel, daarom zijn ze gebonden aan de regels van de privacywet. 

Die regels zijn dat: 

 het moet duidelijk zijn waarvoor je gegevens gebruikt worden 

 het bedrijf niet meer gegevens mag zien dan strikt noodzakelijk is voor hun toepassing, enkel naam, 

adres, geboortedatum en nationaliteit. Alleen die gegevens zijn nodig om de klant te herkennen als 
hij zou terugkomen met een artikel dat onder garantie valt. 

 je moet uitleg krijgen over het gebruik van de identiteitskaart. (informatieplicht) - Dat kan bijvoor-

beeld door vragen van klanten te beantwoorden, door een folder te verspreiden, iets uit te hangen in 
de winkel, het op de website te zetten... 

de informatie mag niet langer bewaard worden dan nodig is. Voor de wettelijke garantie is dat twee 
jaar, zo lang de wettelijke garantie loopt. 

Ik weiger mijn id-kaart te geven 
 

Je mag weigeren om je identiteitskaart te geven in een winkel. 
Voor de garantie is ze niet nodig, want ook zonder je identiteitskaart heb je recht op garantie. Je moet 
wel zelf je aankoopbewijs goed bijhouden. 

Een winkel die je naam en adresgegevens gebruikt om een klantenkaart aan te maken, moet hiervoor je 
toestemming vragen. Het moet om een strikt persoonlijk gebruik gaan. In theorie kan een winkel je die 
klantenkaart weigeren omdat het om een contract gaat tussen jou en de winkel. Maar er moet dan wel 
een alternatief zijn. Een invulformulier bijvoorbeeld. Verstandig zou dat niet zijn, want zo’n houding 

kan hen klanten kosten. 

En de politie dan? 

Als die je identiteitskaart vraagt, moet je ze afgeven! Dat geldt ook voor een deurwaarder bijvoorbeeld. 
Ook een bank of een hotel moeten verplicht identiteitskaarten vragen aan hun klanten. Om te controle-

ren wie ze zijn en om bij te houden wie er logeert. 


