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14 Mei 2020:
Beste Buurtbewoner,

Met dit telefoonnummer zal de overheid je bellen bij
contactonderzoek
Het Vlaams Parlement heeft woensdag het nooddecreet goedgekeurd dat de
zogenaamde ‘contacttracing’ van Covid-19-patiënten mogelijk maakt.
Op 11 mei gaat de telefonische contactopsporing van start.
Belangrijk: de medewerkers bellen altijd met het nummer 02 214 19 19 .
Ook een sms is mogelijk, met het nummer 8811 . Alles gebeurt anoniem
en de informatie die je geeft, wordt niet gebruikt om te controleren
of je de maatregelen van de overheid naleeft.
Krijg je telefoon van een ander nummer, dan heb je geen echte onderzoeker
aan de lijn.
Zij zullen ook nooit een adres, financiële- of bankzaken vragen.
Wees ALERT, wanneer U door iemand wordt opgebeld.
BIJ TWIJFEL: contacteer Politie of een BIN-bestuurslid.
---------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe phishing-sms: FOD Financiën dreigt met
deurwaarder als u niet betaalt:
Ook al een sms gekregen van de FOD Financiën dat u een hardnekkige
wanbetaler bent en dat de deurwaarder zal langskomen?

Maakt u zich geen zorgen. Het is de zoveelste oplichtingsmail.

Hij lijkt echt, de sms van de FOD Financiën. U hebt een openstaande schuld en hebt niet
gereageerd op meerdere herinneringen. Als u vandaag geen 12,88 euro betaalt,
zal een deurwaarder overgaan tot conservatoir beslag. Stort u vandaag nog het geld,
kan u een beslagprocedure vermijden.
Maar let op: het gaat wel degelijk om oplichting. De FOD Financiën stuurt nooit zulke berichten,
en al zeker niet per sms, klinkt het. Bovendien staat er ook nergens vermeld om welke
openstaande rekeningen het dan wel zou gaan. Onmiddellijk deleten dus.

---------------------------------------------------------------------------------------

Belastingaangifte komt eraan en dus zijn de oplichters er ook
weer: "Wij vragen nooit naar je woning te komen"
De FOD Financiën waarschuwt voor verdachte phishingtelefoontjes nu de
belastingaangifte er binnenkort aankomt. Door de coronacrisis kunnen mensen
niet terecht voor invulsessies op de kantoren van de FOD en in de gemeenten.
Dat gebeurt nu via de telefoon. En daar maken oplichters misbruik van.

Hebt u vorig jaar uw belastingaangifte laten invullen door een medewerker van de FOD
Financiën, dan krijgt u nu misschien een telefoontje van de overheidsdienst. “We kunnen de
mensen nu niet face-to-face helpen, dus zijn onze medewerkers aan het rondbellen. Zij krijgen
dan een voorstel om een afspraak te maken om de aangifte via de telefoon in te vullen”, zegt
Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. “Maar we merken dat er ook mensen met
slechte bedoelingen daarop inpikken. Zij stellen dan bijvoorbeeld voor om bij mensen thuis de
aangifte in te vullen en vragen rekeningnummers en persoonlijke info.”
Waar moet u op letten? Tijdens zo’n telefoontje wordt er gevraagd om een afspraak te maken. De
medewerker van de FOD Financiën zal het rijksregisternummer vragen en eventueel een extra
telefoonnummer. Na het gesprek krijgt de belastingplichtige een sms om de afspraak te
bevestigen. “Wij stellen nooit voor om naar uw woning te komen en vragen ook nooit u w
rekeningnummer of code van uw bankkaart per telefoon”, zegt Adyns. “En u hoeft ook niet te
betalen voor de hulp bij het invullen van uw belastingaangifte.”
Niet de eerste keer
Het is niet de eerste keer dat de FOD Financiën te maken krijgen met phishing. “Het gebeurt
bijna dagelijks. Per mail, via telefoon, per sms,... Alles hebben we al zien passeren. We
signaliseren dat systematisch. Burgers kunnen dat trouwens ook doen als ze zo iets zien”, zegt
Adyns. Hij verduidelijkt ook dat er voorlopig via sms niet gecommuniceerd wordt. “In de toekomst
kan u eventueel wel een sms krijgen met een herinnering, maar we zullen nooit rechtstreeks
vragen om te betalen. Dat gebeurt altijd via onze beveiligde website. Bij twijfel: kijk altijd op de
website van Minfin.”
Adyns geeft ook nog mee dat er enkele kenmerken zijn die kunnen helpen bij het opsporen van
phishing. “Onze officiële rekeningen zijn altijd opgebouwd met een vaste structuur (BEXX 6792
XXXX XXXX) en het e-mailadres moet eindigen op @minfin.fed.be .”
Bron: HN

--------------------------------------------------------------------------------------BERICHT VAN DE OVERHEID (F.O.D.)

We bevinden ons allen in de grip van COVID-19. Dit houdt in dat we onze persoonlijke vrijheden verregaand moeten
inperken. We mogen niet meer samenkomen met vrienden of familie. Onze ouderen in de woonzorgcentra worden
geïsoleerd. Dit zijn zware tijden voor iedereen. Politiediensten worden erop uitgestuurd om na te leven wie al dan niet
de corona-maatregelen respecteert.
Gelukkig is er vanaf maandag een grote versoepeling, maar moeten we toch voorzichtig blijven.
Er zijn gelukkig ook tekenen van solidariteit. Talloze Belgen zetten zich op dit moment in voor anderen die het moeilijk
hebben. Van boodschappen doen voor buren of de hond uitlaten, tot gewoonweg sociaal contact houden.
Zo willen we de actie van het BIN-netwerk in de gemeente Ranst (gelegen in de Politiezone ZARA) vermelden en in de kijker
zetten. Via hun BIN-netwerk deden zij een oproep aan burgers om zich te registreren als vrijwilliger in een database die de
juiste vrijwilligers met de juiste noodlijdende in contact bracht.
Dit deden ze door een oproep van de burgemeester van Ranst via het BIN-communicatiesysteem te verspreiden aan de
BIN-coördinatoren, die het op hun beurt konden doorspelen aan BIN-leden.

Op die manier kan een BIN netwerk dus ook iets betekenen.
Houd jullie gezond en zorg voor jouw omgeving,
Vriendelijke groeten

FOD Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Veiligheid en Preventie
Directie Lokale Integrale Veiligheid - SLIV
Waterloolaan 76
1000 Brussel • Bruxelles
www.besaf e.be
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Samen staan we sterk !
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