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Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING

(Grensstraat-Handelsstraat-Hemelrijklaan-Hemelrijkweg-Hondsberg- Hraditskostraat-KammenstraatKloosterstraat-Lazaret- Schepen Veraartstraat-Schuurblok-Statievelden- Witzenbergstraat )

Noodnummer: 101 of 112 of 03/620 29 29 (zie ook: www.binkammenstraat.be )
Rekeningnummer voor BIN-lidmaatschap: BE79-7795-9630-7433 (info: 0475/74.50.37)
Beste BIN-leden,

BIN-Flash: Preventiebericht oplichting
01 September 2014
Er circuleert momenteel een mail, zogenaamd uitgaande van 'Intrum Justitia', een incassobureau
dat zou werken voor de Nederlandse belastingdienst.
Intrum Justitia is een bestaand incassobureau dat internationaal werkt en o.a. in Gent een vestiging
heeft. Via het internet zijn er meldingen gevonden van oplichting op de wijze zoals in bijgevoegde
mail. Elementen die duiden op oplichting: gebruik van een gmail-adres (door de belastingdienst),
de constructie van online 'krediet kopen', geen duidelijke afzender (enkel de naam van het
incassobureau is vermeld), de mail is zogezegd verzonden door de belastingdienst van Nederland
terwijl de mail is ondertekend door het incassobureau, de bestemmeling vermeldt
'undisclosed-recipients' wat wijst op een lange lijst bestemmelingen voor eenzelfde mail
(allemaal potentiële slachtoffers van de oplichting dus).

VOORBEELD:
Van: Belastingdienst NL [mailto: belastingdienst.2014@gmail.com ]
Verzonden: zaterdag 16 augustus 2014 16:16
Aan: undisclosed-recipients:
Onderwerp: LAATSTE HERINNERING AANMANING
Factuur nummer: 24193682

Geachte klant,
Ondanks meerdere sommaties inzake De Belastingdienst hebben wij nog geen betaling ontvangen
van u.
Wij sommeren u voor de laatste maal om de vordering ad. EUR 52,50 direct aan ons te voldoen.
U kunt het bedrag betalen met 3v. Wij hebben u hierover al een brief gestuurd.

Om hogere boetes te vermijden, wordt u verzocht de belastingschuld zo spoedig mogelijk te
betalen.
Mochten wij geen betaling ontvangen zullen wij direct overgaan tot dagvaarden.
De bijkomende kosten (welke kunnen oplopen tot minimaal EUR 450,00) zullen eveneens bij u in
rekening worden gebracht.
U kunt direct online betalen met de 3v online krediet op onze website om de betaling te voldoen.
U dient hieronder te klikken op "3v krediet kopen"
3v krediet kopen
Let op: nadat uw 3v (prepaid credit) heeft gekocht dient u hieronder te klikken op "Activeren"
om uw 19 cijferige code te activeren,
met uw factuur nummer (staat bovenaan) om de betaling af te ronden.
Wij vragen u zo spoedig dit te doen.
Activeren
Let op: als wij uw betaling niet voor 21-08-2014 ontvangen, loopt u het risico op een gerechtelijke
procedure.
Natuurlijk hopen wij dat u het niet zover laat komen tot deurwaarder.
U kunt niet reageren op deze email.

Hoogachtend,

Intrum Justitia

Deze informatie wordt u meegedeeld door de Federale Overheid: VPS BINPLPContacteer ons op
binplp@ibz.fgov.be

Gelieve aan jullie BIN leden aan te raden om geen gevolg te geven aan dergelijke
mailberichten.
Indien ze toch het slachtoffer zijn van deze of andere vormen van oplichting via het internet,
doen ze best aangifte bij de politiediensten.

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

