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Beste Buurtbewoner,

Essen, 19 oktober 2020

Feedback na opstarten BIN:
Naam BIN die werd opgestart: BIN Kammenstraat
BIN Molenheike - De Vennen - BIN Oude Pastorij
Datum en uur van de oproep: 16/10/2020 om 2.25 u
Relaas van de feiten:
Op bovenvermelde datum en uur werd jullie Bin opgestart naar aanleiding
van een inbraak in een schuur in de Grensstraat te Essen.
Na info blijkt het te gaan om een inbraak in een schuur in de Grensstraat op
Nederlands grondgebied waarbij vooral werkmateriaal werd buit gemaakt. Er
was geen beschrijving van de dader(s) en er was geen vluchtrichting gekend.
Zowel de Belgische als de Nederlandse politie verrichten nazicht in de
onmiddellijke omgeving doch zonder resultaat.
De Nederlandse politie voert het verder onderzoek.
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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https://radio2.be/de-inspecteur/de-politie-over-vriendschapsfraude-aangifte-doen-isbelangrijk-maar-het-zijn

De politie over vriendschapsfraude: "Aangifte doen
is belangrijk maar het zijn moeilijke dossiers"
Gepubliceerd op woensdag 21 oktober 2020 - 07:48

Bron : Radio 2

Het is duidelijk dat vriendschapsfraude een groot probleem is.
Dit jaar alleen al zijn er al meer dan 800 meldingen en dat is
nog maar het topje van de ijsberg. De politie kent het fenomeen
al jaren, maar toch worden er maar weinig zaken opgelost.
"Het zijn ingewikkelde dossiers en vaak is er een gebrek aan
bewijs."
Bij vriendschapsfraude doet een oplichter zich op bijvoorbeeld Facebook voor als
iemand die hulp nodig heeft. Hij bouwt in geen tijd een innige vriendschap op met het
slachtoffer met als enige doel geld af te troggelen. Als je er het slachtoffer van wordt,
dan moet je de fraude aangeven bij de lokale politie.
De aangifte is uitermate belangrijk. Zonder officiële aangifte kan er geen
onderzoek worden geopend. Commissaris Alain Luypaert is hoofd van de cel
internetrecherche bij de federale politie. Hij vertelt bij De Inspecteur hoe het
onderzoek verder verloopt.

Dossiers worden niet altijd verder onderzocht
"De lokale politie moet luisteren naar het slachtoffer en stelt een PV op.
De agenten zullen ook een aantal bijkomende vragen stellen om zo veel mogelijk
informatie te verzamelen over het misdrijf. Als de aangifte gebeurd is, wordt het
dossier doorgestuurd naar het parket. Het is de parketmagistraat die beslist
of het dossier sterk genoeg is zodat er een onderzoek geopend kan worden
of dat de zaak geseponeerd wordt," zegt commissaris Alain Luypaert.
Volgens Luypaert nemen de parketten elk dossier ernstig maar er is vaak een
gebrek aan bewijs om verder onderzoek te rechtvaardigen. "Als het slachtoffer uit
schaamte alle gesprekken heeft gewist, dan is het moeilijk om nog te bewijzen dat je
bent opgelicht."

Houd alle bewijzen van vriendschapsfraude bij. Als
het slachtoffer alles wist, kunnen we geen onderzoek
meer voeren.
Alain Luypaert, hoofd cel internetrecherche

Samenwerking met buitenland verloopt soms stroef
Als het onderzoek geopend wordt, dan belandt het dossier misschien wel op het
bureau van commissaris Luypaert. "Sommige zaken komen inderdaad bij de cel
internetrecherche terecht en dan zoeken wij op internet naar de dader.
Maar het kan ook zijn dat het parket van oordeel is dat het dossier naar de
Federal Computer Crime Unit moet gestuurd worden, omdat de laptop en
smartphone van het slachtoffer tot in het detail moeten worden onderzocht.
Vaak worden dossiers ook doorgegeven aan buitenlandse collega's
omdat er een buitenlandse dader in het spel is."
Gevallen van vriendschapsfraude zijn volgens Luypaert altijd moeilijk om op te
lossen. "Het zijn lastige dossiers. Vaak gaat het over daders die actief zijn in
Afrikaanse landen of Oostbloklanden. Dan moeten we een beroep doen op onze
collega's in die landen en die samenwerking verloopt niet altijd vlot."

Politie kan niks doen voor familie van slachtoffers
Slachtoffers van vriendschapsfraude zijn er zich soms niet van bewust dat ze
opgelicht worden. Ze leven in de waan dat de persoon met wie zij in contact zijn echt
in nood verkeerd en hulp nodig heeft.
In veel gevallen is het de familie die aangifte wil doen van de fraude. Maar dat kan
niet. Dat vertelt ook commissaris Luypaert. "Het is wettelijk niet mogelijk om een
aangifte te doen in de plaats van het slachtoffer."
Volgens Luypaert is er wel een mogelijkheid via de vrederechter. "Je kan bij de
vrederechter een procedure opstarten om bewindvoerder te worden van het
slachtoffer. Als die procedure lukt, en je wordt officieel bewindvoerder van een
slachtoffer, dan kan je ook in zijn of haar naam aangifte doen van de fraude."
Zo'n procedure vraagt natuurlijk tijd. Maar volgens de commissaris gebeurt het soms
wel dat families op die manier alsnog een aangifte doen.
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