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Beste Buurtbewoner,

Essen, 22 september 2020

Inbrekers proberen tijdens
politiecontrole smartphones te
verbergen
Onlangs werden 2 vermoedelijke inbrekers gearresteerd in Kalmthout. De politieploeg
had een voertuig met 2 inzittenden opgemerkt op de Beauvoislaan in Kalmthout.
Toen de bestuurder het politievoertuig zag, wilde hij zich snel uit de voeten maken.
De politieploeg kon het voertuig stoppen op de Kapellensteenweg richting Kapellen.
Daar verklaarde de bestuurder dat hij op zoek was naar een tankstation terwijl hij er net
één voorbij was gereden. Tijdens de controle van het voertuig werd er inbrekersmateriaal
aangetroffen en probeerden de 2 inzittenden 4 smartphones te verbergen.
De 2 verdachten, mannen van 27 en 33 jaar oud, werden gearresteerd en door het
parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het duo is aangehouden en het onderzoek
gaat verder onder leiding van de onderzoeksrechter.
Door de controle en de arrestatie van deze mannen werden er vermoedelijk inbraken
vermeden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trap niet in de val, herken fraude
overal!
Helaas zijn oplichters van alle tijden, maar ze worden wel steeds inventiever. Ze doen
zich voor als bekende mensen om je in de val te lokken, zetten fake webshops op,
sturen berichten in naam van een vriend(in). Dit enkel en alleen om vertrouwen te
winnen en hun slag te slaan.
Oplichters gebruiken hierbij vooral social media zoals WhatsApp, Facebook en
Messenger. Ook valse incassobureaus blijven veel slachtoffers maken.
Hierbij enkele tips om oplichters te herkennen en vermijden:
● Vraag jezelf af, klopt dit wel? Is het aanbod wel realistisch?
● Weet met wie je te doen hebt en klik niet zomaar op een link. Controleer eerst de
identiteit van de organisatie of verkoper.
● Ga op zoek naar meer informatie over wat ze je aanbieden.
● Deel nooit persoonlijke of financiële gegevens via sms, email of social media.
Laat je niet beetnemen en zorg dat je fraude herkent.

17 aangiftes bij de politie
In Damme/Knokke-Heist hebben er reeds 17 inwoners aangifte komen doen bij de
politie. In totaal zijn ze voor meer dan een half miljoen euro opgelicht door
cybercriminelen. Ook hier benaderen de oplichters hun slachtoffers via de sociale media.
Lokale politie Grens
Kapellensteenweg 32 - 2920 Kalmthout
Tel.: 03 620 29 29 - Fax: 03 620 29 39
E-mail: info@pzgrens.be - Website: www.pzgrens.be
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