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Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING

Beste BIN-leden,
15 november 2013.
NIEUWE MODUS OPERANDI(manier van werken) :
INBRAAK MET GASBRANDER
Sinds eind september doet een nieuwe inbraakmethode zijn intrede: inbraak met gasbrander.
Het gaat om een bende die voornamelijk ‘s nachts actief is, wanneer de bewoners thuis zijn.
Het principe lijkt op dat van de gaatjesboor, maar in dit geval schroeien de daders de PVC ter hoogte
van de kruk van de ramen en vensterramen om er vervolgens een metalen stang door te steken om
de kruk in werking te stellen.
Er wordt in mindere mate gemikt op deuren. De daders plegen de feiten doorgaans in een hele wijk,
want snelheid is essentieel: +/- 7 inbraken in 2u. De beoogde buit is de wagen, laptop, fototoestel,
GSM, handtas,… De daders zijn niet bang voor een confrontatie met de bewoners, maar willen die
toch vermijden.
De voornaamste beveiligingsmaatregel is de kruk met sleutel of de kruk met drukknop
om te verhinderen dat deze wordt gemanipuleerd.
BIN-LEDEN, mocht U toevallig (’s nachts) iemand met een gasbrandertje zien rondlopen,
gelieve dan zo snel mogelijk de Politie te waarschuwen op 101 of 112.
Gelieve uw BIN-leden dus in die zin te sensibiliseren.
Volgens onze contacten is het tevens belangrijk om de installateurs van raamkozijnen ertoe te
bewegen om de aandacht te vestigen op inbraakpreventie en niet louter op energieprestaties.
Indien u nieuwe modi operandi vaststelt of indien u deze al tegengekomen bent,
aarzel dan niet om uw ervaringen met ons te delen via sliv@ibz.fgov.be.

Deze informatie wordt u meegedeeld door:

FOD Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Veiligheid en Preventie
Directie Lokale Integrale Veiligheid - SLIV
Waterloolaan 76
1000 Brussel
www.besafe.be

Deze informatie wordt u meegedeeld door de PZ Grens
Kapellensteenweg 32, 2920 Kalmthout
Tel: 03/620.29.29
Wil je ons mailen:
info@pzgrens.be
Meer nieuws over de Lokale politiezone Grens vindt je ook op onze website:
www.pzgrens.be

Samen staan we sterk !
101 – 112 – 03/620.29.29.
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.
BIN : SAMEN VEILIG.

