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NIEUWE BESTUURSLEDEN GEVRAAGD !
We zijn nog steeds op zoek naar enkele bestuursleden/medewerkers.
Liefst woonachtig in de Heibloemlaan, Vogelenzangstraat, Rozendreef of
Nieuwstraat. Leden die zich geroepen voelen om ons BIN een handje toe te
steken met bv. het ronddragen van brieven, mogen zich steeds kenbaar maken via
ludwig@binkijkuit.be
Dit ‘handje toesteken’ gebeurt uiteraard allemaal op vrijwillige basis en is
echt wel een sporadische gebeurtenis (2 tot 3 keer max./jaar). Een buitenhuis
gebeurtenis wordt voor alle bestuursleden verzekerd via de provincie Antwerpen.
De eindejaarsfeesten komen er aan, tevens een tijd
van bijzondere alertheid
op inbraken en diefstallen!
Woninginbraak is een ernstig
misdrijf dat een grote negatieve impact heeft op de
slachtoffers en hun omgeving.
In de laatste periode van het
oude jaar en in de eerste weken van het nieuwe jaar, dus
tijdens de Kerstdagen en oud
& nieuw, stellen we altijd een
aanzienlijke stijging van het
aantal inbraken vast. De politie surveilleert regelmatig
in uw buurt om inbraak en
diefstal uit woningen tegen te
gaan en daders op te sporen.
Maar er is ook veel dat u zelf
kunt doen om de kans op het
risico van inbraak bij u thuis
zo klein mogelijk te maken.
U sluit natuurlijk uw huis goed
af als u weggaat of gaat slapen, maar er zijn nog veel
meer manieren om inbraak
in uw woning te voorkomen.

Hieronder vindt u een aantal
tips die u eenvoudig zelf kunt
toepassen.
A Tijdens de Kerstdagen vieren veel mensen deze feestdagen bij familie of kennissen;
vraag uw buren om tijdens uw
afwezigheid uw huis extra in
de gaten te houden. En geef
aan waar en hoe u te bereiken
bent.
A Zorg er voor dat ze in geval
van nood uw woning in kunnen (met een reservesleutel).
A Geef uw woning een bewoonde indruk: laat vooral de
verlichting in huis branden.
Gebruik o.a. tijdschakelaars.
A Sluit ramen en deuren zorgvuldig en draai de deur altijd
op het nachtslot en gebruik
andere eventueel aanwezige
sloten; sluit de ramen af met
een (of meerdere) afsluitbare
raamboompje(s).
A Zorg voor goede verlichting
aan de voor- (schemerschakelaar) én achterzijde (schrik-

schakelaar) van uw huis;
inbrekers houden niet van
verlichting!
A Sluit de tuin en uw schuur
goed af.
A Laat geen onbekenden met
u meelopen de flat of het trappenhuis in. Open zeker niet
vanuit uw huis de centrale
toegangsdeur voor onbekenden!
A Wees uiterst voorzichtig
met het afsteken van vuurwerk en zorg dat er tijdens het
afsteken niemand ongemerkt
uw huis kan binnenglippen.
Een aantal tips voor de
checklist
inbraakpreventie:
A Zorg voor goed hang- en
sluitwerk. Vraag advies aan
de politie of een beveiligingsbedrijf in uw buurt.
A Sluit ramen en deuren altijd
af. Vergeet het nachtslot van
de voordeur niet; als u gaat
slapen of (even) weggaat.
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onze leden, die hun
E-mailadres hebben doorgegeven aan BIN Kijkuit,
op regelmatige basis BINflashes ontvangen?
Indien u tot op heden
nog géén “BIN-KIJKUIT
Flashes” ontving in uw
mailbox, wil dit zeggen dat wij niet over uw
E-mailadres
beschikken
(of mogelijk een oud/fout
E-mailadres).
In dat geval bezorg ons
via:mail@binkijkuit.be
zo spoedig mogelijk uw
naam, adres en juist
E-mailadres.

Onze IT-verantwoordelijke en websitebeheerder,
Marco De Meulder, zorgt
ervoor dat de website
steeds up-to-date blijft en
aangevuld wordt met de
meest belangrijke informatie die wij u bovendien
ook toesturen via E-mail
of Nieuwsbrief.
U kunt zelfs via onze website vragen stellen of suggesties doorgeven dank
zij het daarvoor voorziene
‘contact’ formulier!
Bezoek regelmatig deze
interessante en dus actueel gehouden site...
www.binkijkuit.be

Hedendaagse
middelen
helpen ons om op een
snelle
en
adequate
manier
te
communiceren
en
reageren. Laat niet na om
interessante
informatie, mogelijk ook nuttig voor alle andere
BIN-leden, door te sturen naar het gekende
e-mailadres...
mail@binkijkuit.be

Samenstelling:
Ludwig HAES
Opmaak en Lay-out:
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A Een glazen schuifdeur is
inbraakgevoelig. Breng een
speciaal hiervoor geschikt slot
aan.
A Haal de sleutel uit de binnenkant van het slot.
A Sleutels buiten verstoppen
is niet handig. Deurmat en
bloempot zijn geen ‘geheime
plaatsen’ meer.
A Hang geen adreslabel aan
uw sleutel(bos).
A Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in huis heeft.
A Berg waardevolle papieren
en sieraden goed op in een
kluisje of huur bijvoorbeeld
een bankkluisje.
A Plak geen afwezigheidsbriefje op uw deur en vermeld
niet op het Internet (bv. Facebook, Twitter etc.) dat u afwezig bent. Laat de brievenbus
legen en post weghalen door
familie of buren.
A Zorg voor een bewoonde
indruk; laat planten staan en
gebruik binnen een tijdschakelaar voor uw verlichting.
A Inbrekers houden niet van
verlichting. Zorg ook voor voldoende buitenverlichting; er
wordt vaak ingebroken aan
de achterzijde. Denk b.v. aan
een schemerschakelaar of een
schrikschakelaar.
A Plaats waardevolle spullen,
maar ook uw autosleutels, uit
het zicht van voorbijgangers.
A Zorg dat opklimmen onmogelijk is; zet ladders en vuilcontainers weg.
A Sluit uw schuur of autobox
altijd goed af en zet ook uw
fiets/brommer altijd op slot.
Ook als u deze binnen stalt.
VEEL
LEDEN
MET
EEN
E-MAILADRES
HEBBEN
ONGETWIJFELD
LAST
VAN
PHISHING-BERICHTEN
VAN
NEP-BANKINSTELLINGEN !

Heel wat Belgen zijn reeds
slachtoffer
geworden
van
phishing. Ze kregen mails die
zogezegd van de bank kwamen en waarin gevraagd werd
om bankgegevens en codes
door te geven. Het gaat hier
om fraude.
Zowel Belfius (Dexia), ING,
KBC als de bank van de Post,
waarschuwt heden voor internetfraude of ‘phishing’...
Enorm veel klanten van
bovenvernoemde banken hebben een email gekregen die
lijkt afkomstig te zijn van hen
en waarin gemeld wordt dat
de bank een nieuwe beveiligingssoftware installeert. Het
probleem zit hem hier in dat
deze mail verstuurd werd door
nep-bankinstellingen,
zeg
maar oplichters/fraudeurs.
In de mail wordt dan gevraagd
dat de klant “zijn gegevens
zou bevestigen” via een link
in die email. Die link leidt ver-

volgens naar een site waar
volgende gegevens worden
opgevraagd:
kaartnummer,
geboortedatum, postcode en
telefoonnummer.
Alle banken raden hun klanten aan niet op de link te klikken en hun gegevens zeker
niet online door te geven. De
respectievelijke banken hebben ondertussen initiatieven
genomen om de sites te laten
sluiten. Klanten die toch hun
gegevens zouden ingevoerd
hebben, hoeven zich geen
zorgen te maken. De gegevens op zich vormen geen bedreiging voor het Internetbankieren op zich.
“De kans bestaat wel dat
klanten die hun correct telefoonnummer ingegeven hebben, opgebeld worden met de
vraag om enkele manipulaties
uit te voeren met de kaart en
de kaartlezer: ga daar niet op
in!”, aldus de bankinstellingen.
Bovendien zal geen enkele
bankinstelling u contacteren
via E-mail/telefoon, althans
toch niet om persoonlijke gegevens te communiceren of
bekomen! Klanten die gegevens ingevuld hebben op een
valse site, kunnen best hun
bank contacteren.
Wat is phishing en hoe kan
u phishing herkennen?

Phishing is een samentrekking van fishing (vissen) en
phreaking (computerfraude).
Het gaat hier om mensen die
hengelen naar vertrouwelijke
gegevens (zoals wachtwoorden of andere persoonlijke
gegevens) door zich bij de
slachtoffers voor te doen als
iemand die zij vertrouwen en
die de gevraagde informatie
nodig heeft. Het is in feite een
supergevaarlijke vorm van
spam. De berichten vertellen
de geadresseerden vaak dat
er een probleem is met hun
rekening of met hun toegang
naar PC-banking en vragen
dan om op een (valse) website
inlichtingen te geven over die
rekening en over zichzelf.
De procedure bestaat meestal
uit twee delen:
1. Eerst krijgt u een valse
e-mail die zogezegd van de
bank afkomstig is, met daarin
een link naar een frauduleuze
website.

Kenmerken van zo’n phishing
e-mail:
• Meestal slechte spelling
(online vertaling uit een
vreemde taal).
• Vaak vermelding van ‘veiligheid’
(bijvoorbeeld
een
probleem met de beveiliging).
• Vermelding van zware gevolgen als de procedures in
de valse e-mail niet worden
gevolgd.
• Er wordt gevraagd om
onmiddellijk te reageren.
• Er wordt gevraagd om niet
te antwoorden op de e-mail.
Opgelet: een e-mailadres is
makkelijk om te vervalsen! Als
er bv. staat dat ‘bpost bank’
de afzender is, is deze e-mail
niet noodzakelijk door ‘bpost
bank’ verstuurd.
2. In de mail staat een link
naar een valse website. Hoe
herkent u zo’n valse website?
• Bovenaan bij de url staat
http://
in
plaats
van
https://. Websites van banken zijn immers altijd beveiligd... https://.
• Er staat geen hangslot
bovenaan naast de url. Dat
symbool wijst op de beveiliging van de website waarop u
surft.
• Op de frauduleuze website
worden uitzonderlijk veel persoonlijke gegevens gevraagd,
die u nog niet eerder online
hebt ingevuld.
• Let op want de lay-out kan
sterk lijken op de officiële
website. Ook de logo’s zijn
van de originele gekopieerd.
3. In sommige gevallen komt
daar nog bij dat u dan een
telefonische oproep krijgt om
uw transactie te bevestigen.
Geef in geen enkel geval uw
strikt persoonlijke gegevens
zoals uw PIN-code (of het resultaat van M1 en M2).
Door M1 en M2 kan de bank
tijdelijk en op een beveiligde
manier uw kaart en uw PINcode verifiëren. Met deze informatie kan een fraudeur dus
tijdelijk uw identiteit overnemen.
4. Welke stappen ondernemen als u een phishing e-mail
krijgt?
• Klik niet op de link, de e-mail
of valse website kan virussen
bevatten.
• Vul geen persoonlijk gegevens in, zoals bijvoorbeeld uw
rekeningnummer, kaartnummer, telefoonnummer, …
• Vergewis u ervan dat uw anti-phishing filter goed geactiveerd is in uw browser (Internet Explorer, Firefox of Google
Chrome)

