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Beste Buurtbewoner,
Elke dag 66 slachtoffers van diefstal op straat

“Wil u even onze petitie tekenen?”:
politie waarschuwt voor nieuwe tactiek van zakkenrollers

14-02 om 10:12 door tg
Of het nu om een petitie over vluchtelingen of
mishandelde dieren gaat, steun aan een ngo of een
enquête over vrijetijdsbesteding: wees altijd op je
hoede. Dat zegt de politie, die waarschuwt voor
zakkenrollers die van één enkel moment van afleiding
gebruikmaken om je te bestelen. In de eerst zes
maanden van vorig jaar werden gemiddeld 66 mensen
per dag het slachtoffer.
Voor alle duidelijkheid: vaak gaat het om studenten die een centje willen bijverdienen en je met
de beste bedoelingen een enquête of vraag tot financiële steun aan Unicef of het Rode Kruis
onder de neus duwen. Toch krijgt de politie, vooral in steden, ook steeds meer klachten van
mensen die een petitie tekenen of een enquête invullen en nadien merken dat ze bestolen zijn.
“Als iemand je op straat aanspreekt om een petitie te tekenen of geld vraagt voor een goed doel,
wees dan extra alert, het is soms een oplichter of een zakkenroller die je waardevolle dingen
afhandig wil maken. Wees dus op je hoede als men een beroep doet op je vrijgevigheid”,
waarschuwt de politie van de zone Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Evere op haar website.
De daders slaan meestal toe op drukke plaatsen zoals winkelstraten en stations. Het Brusselse
Zuidstation, bijvoorbeeld, wordt al maanden getroffen door een echte plaag van zakkenrollers.
En ook uit cijfers van de federale politie blijkt dat het om een groeiend probleem gaat. In 2017
werden 23.667 klachten ingediend door slachtoffers van zakkenrollers. In de eerste zes maanden
van 2018 waren dat er 12.057 of gemiddeld 66 per dag.

Secunews.be, een platform voor en door professionals uit de veiligheidssector, geeft volgende tips
wanneer u extra alert moet zijn:
Petitie voor goed doel
De meest voorkomende truc is dat een persoon je aanspreekt en vraagt om een petitie te tekenen. Hij
of zij dringt erg aan, want het gaat om een goed doel: vluchtelingen redden, steun aan een ngo, een
ziek kind financieel steunen of achtergelaten dieren helpen. Vaak met de beste bedoelingen, maar
niet altijd. Wees dus zeker alert.
Valse handicap
Soms zie je jonge meisjes in groep rondhangen die beweren doofstom te zijn. Ze zijn erg opdringerig
en volgen je, of ze versperren je de weg. Soms vraagt een persoon alleen, of vergezeld van een kind,
geld voor geneesmiddelen of medische zorgen. Hij of zij kan zelfs agressief uit de hoek komen als je
weigert.
Valse enquête
Een persoon stelt je onder het voorwendsel van een enquête of onderzoek een aantal vragen. Hij of
zij komt erg dicht bij jou staan om je antwoorden goed te horen. Maar als deze persoon is verdwenen,
ben je waarschijnlijk je gsm of een ander waardevol voorwerp kwijt.
Valse verkopers
Een persoon houdt je op straat tegen om wafels of een andere kleinigheid te verkopen, bijvoorbeeld
ten voordele van verlaten kinderen of een dierenasiel. Ofwel moeten de goederen op voorhand
worden betaald en worden ze nooit thuis geleverd, ofwel is de prijs buitensporig hoog. De vereniging
die hiervoor wordt genoemd (als die al echt bestaat), ziet het geld in elk geval nooit.
Wees alert en wantrouwig
Secunews.be geeft volgende tips voor wie er mee te maken krijgt:
• Wees principieel wantrouwig in elke bijzondere situatie, houd je handtas dicht tegen het lichaam
en houd ook de rest van je bagage nauwlettend in het oog.
• Als men je gewoon geld vraagt, kan je het gesprek best zo snel mogelijk beëindigen.
• Als het om een ngo gaat, kan je de vertegenwoordigers ervan gemakkelijk herkennen aan hun Tshirt en hun logo. Meestal dragen ze een gepersonaliseerde badge. Zij zullen je trouwens nooit cash
vragen. Weiger dus elke dialoog en geef zeker geen geld als dat wel het geval is.
• Let dubbel op als de petitie niet in het Nederlands is opgesteld. Een bonafide organisatie heeft
geen enkele reden om een petitie in Vlaanderen in een andere taal op te stellen.
• Verwittig bij twijfel de politie. Als het gaat om mensen die beweren een bekende ngo te
vertegenwoordigen, verwittig die organisatie dan. Zij zullen het appreciëren omdat ze zo hun reputatie
hoog kunnen houden.
• Blijf in elk geval op je hoede. Tijdens het gesprek bestaat de kans dat een medeplichtige van de
afleiding gebruikmaakt om u te bestelen.
Vaak niet gewenst
In nogal wat steden storen winkeliers zich aan de aanwezigheid van ronselaars. Of ze nu petities
aanbieden ter ondertekening of zaken willen verkopen op straat. Zo moeten ze in Oostende verplicht
een vergunning aanvragen. Ook als het om Greenpeace, het Rode Kruis of andere erkende
organisaties gaat. In andere winkelstraten, zoals op de Meir of in de Brusselse Nieuwstraat worden ze
vaak verjaagd als ze voor de deur van grote winkelketens staan.
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https://www.safeonweb.be
Ik boekte een vakantiewoning en ontving een mail om het voorschot te betalen. Het vakantiehuis heb ik nooit
gezien en het voorschot was ik kwijt ... (Liesbet, producer Klara)
Vakantiehuisje in Schotland
Een aantal jaar geleden boekte ik online een vakantiehuisje in Schotland. Kort daarna ontving ik een mail waarin
werd gevraagd om een voorschot van 250 euro te betalen. Ik stelde me daar verder geen vragen bij, ik vond dat
zelfs heel normaal. Waar ik wel mijn twijfels bij had, was de lage huurprijs voor dat heel knappe vakantiehuis. En
ook de mail met de vraag om het voorschot te betalen, was geschreven in eerder gebrekkig Engels. Maar ik dacht
dat de eigenaars vast expats waren die voor de zomer naar hun thuisland gingen. Bovendien had ik over online
oplichting of phishing toen nog niet veel gehoord....
Toen ik het voorschot betaalde, kreeg ik meteen ook de vraag of ik geen auto wilde huren aan een gunstig tarief.
Daar ben ik niet op ingegaan.
De vakantie naderde, en ik had nog een aantal vragen voor de eigenaars. Maar ik had geen telefoonnummer, en
op mijn mails kreeg ik geen antwoord. Een paar dagen voor ons vertrek, kreeg ik echter wel een mailtje om te
zeggen dat er een brand was geweest bij de vorige huurders en dat het huis niet in deze staat aan ons kon
verhuurd worden. Ik zou mijn voorschot ook terugkrijgen. Tot op vandaag heb ik dat geld niet gekregen. Ik heb de
tussenpartij onmiddellijk verwittigd, en die ging maatregelen nemen. Jammer genoeg ben ik mijn voorschot nog
altijd kwijt.
Auteurs van phishingmails nemen geen vakantie
Sindsdien ben ik extra op mijn hoede voor mails waarin ik word gevraagd een betaling te doen. Ik heb geleerd dat
de auteurs van phishingmails geen vakantie nemen.
Hoe goed herken jij valse mails? Doe onze grote phishingtest.
Phishing melden
Heb je een verdachte mail of een verdacht bericht ontvangen? Stuur hem door naar verdacht@safeonweb.be en
verwijder hem daarna. Als je een verdacht bericht op het werk ontvangt, moet je de procedures die daar gelden
voor phishing opvolgen, bv. doorsturen naar de ICT-dienst.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA: INFO-AVOND

maandagavond 25 MAART 2019, om 19u in Het Volkshuis.
Er zal een “Bekende Vlaming” komen spreken over de “STRIJD TEGEN WONINGINBRAKEN
en MISDAAD ALGEMEEN”.
Voor degenen die gebruik maken van de “Sociale Media” (Facebook, WhatsApp, enz) is het
zeker AAN TE RADEN om op deze avond langs te komen.
Hopelijk tot dan!
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