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NR 55

Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING

Beste BIN-leden,

Factuurfraude blijft aanhouden !
We blijven waarschuwen voor factuurfraude wat zich manifest voordoet
in onze politiezone. Met onze BIN-flash van 24 juni en deze van 2 okt.
waarschuwden wij de BIN-leden reeds voor deze manier van fraude.
Ondertussen heeft het fenomeen zich zo uitgebreid dat het onderzoek door het parket
Antwerpen verder wordt geleid. In onze politiezone zijn al heel wat zelfstandigen slachtoffer
van deze praktijken.
Hoe werkt het:
-de dader(s) onderschept een factuur die een leverancier aan jou richt naar aanleiding van een
bestelling of opdracht. Zo komt deze factuur in eerste instantie niet bij jou terecht.
-vervolgens maakt de dader de factuur zo getrouw mogelijk na maar veranderd wel het
bankrekeningnummer waar je het bedrag van de factuur naar moet overschrijven.
Hij/zij verstuurt vervolgens de vervalste factuur naar jou.
-jij was wachtende op een factuur en schrijft niets vermoedend het bedrag over naar de
rekeningnummer die er op is vermeld.
-vervolgens krijg je een aanmaning van uw leverancier gezien de som die moest worden betaald
niet bij de leverancier is terecht gekomen. Het rekeningnummer waarop je gestort hebt is
immers niet van de firma die het geld moest ontvangen.
-uw geld is op die manier in verkeerde handen terecht gekomen en de leverancier gaat je blijven
lastig vallen.
Preventie:
-als je een factuur ontvangt probeer dan na te gaan of de rekeningnummer, waar gevraagd
wordt op te storten, klopt. Dit kan je doen door vroegere facturen van dezelfde leverancier
te vergelijken; door naar de website van de leverancier te gaan (in vele gevallen is het
rekeningnummer wel ergens vermeld) ; door navraag te doen bij de leverancier zelf.
-personen die facturen versturen kunnen zo veel als mogelijk een kopij van de factuur

rechtstreeks aan de klanten versturen via email. Het duidelijk vermelden van het juiste
rekeningnummer op je website kan eveneens handig zijn voor mensen die de betaling
moeten doen.

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.

