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Een jaartje is alweer voorbij en we komen bij u aankloppen
met de vraag om uw lidmaatschap te hernieuwen…
Wij verwachten graag uw bijdrage van slechts 3,00 euro
vóór eind mei; ofwel met behulp van bijgevoegd overschrijvingsformulier,
ofwel -voor diegenen die online bankieren- via het rekeningnummer:
BE51 7310 2376 4062 bij KBC
( voor online-betalers, het opgeslagen of ingevoerde rekeningnummer ALTIJD controleren op correctheid aub )

Indien u dat wenst, mag u ook ineens voor 2 of max. 3 jaar vooruitbetalen.
In dat geval schrijft u respectievelijk 6 of 9 euro over op onze rekening,
met vermelding van de jaren waarop het lidgeld betrekking heeft…
m.a.w.: 2019 + 2020 of 2019 + 2020 + 2021
OPGELET:
Het bestuur heeft besloten om dit jaar géén 'Algemene Leden Bijeenkomst' te houden, maar nodigen nu
reeds ALLE BIN-Kijkuit leden uit om donderdag 24 oktober 2019 te willen voorbehouden voor het 4de
BIN-Café. Dit zal traditiegetrouw worden georganiseerd door enkele BIN’s in onze gemeente op de
vooravond van de nationale actie '1 DAG NIET' en in samenwerking met de politie Zone Grens, de
gemeente zelf, de brandweer en een aantal standhouders. Net zoals vorig jaar zal dit plaatsvinden in zaal 't
Centrum te Heide, maar we zullen u hierover tegen die tijd zeker nog uitvoerig informeren en uitnodigen!

Vorig jaar is gewezen bestuurslid Gerard Lamers verhuisd, in zijn plaats kwam François Peeters.
De gelegenheid bij uitstek om ons huidig bestuur (van vrijwilligers) nog eens in de verf te zetten !
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Criminaliteit en fraude komen meer en meer voor, ook op het Internet !
Fraude bij uw online aankopen:
In deze vorm van oplichting komt het slachtoffer in
contact met de oplichter via een valse advertentie op een
legitieme veilingsite ( bv. Autoscout, Immoweb, enz.); of
een verkoopsite die volledig frauduleus is opgezet.
De oplichter, die zich voordoet als verkoper, biedt één of
meerdere objecten te koop aan (een auto, gsm, kleine
elektronica, enz. ) aan een abnormaal lage prijs.
De valse verkoper vraagt over het algemeen om het
afgesproken bedrag over te maken via een geldtransfersysteem van het type ‘Western Union’ of ‘MoneyGram’.
Van zodra de betaling is verricht, verdwijnt de oplichter en
is hij niet meer te contacteren.
De oplichters gebruiken daarbij een valse transportfirma
of tussenpersoon. Deze fictieve bedrijven worden erbij
gehaald om bij de koper de schijn van betrouwbaarheid op
te wekken. Normaal gezien biedt dit soort bedrijven een
extra garantie aan koper en verkoper: zodra de
tussenpersoon het geld ontvangt van de koper wordt
groen licht gegeven aan de verkoper die zijn goed
verstuurt naar de koper. Als deze ontvangst bevestigt aan
de tussenpersoon, stort deze het aankoopbedrag door aan
de verkoper. De oplichters maken echter gebruik van een
fictieve ‘escrow’, die ze zelf hebben opgezet.
Fraude bij uw online verkopen:
In deze vorm van oplichting komt het slachtoffer in
contact met de oplichter via een valse advertentie op een
legitieme veilingsite ( bv. Autoscout, Immoweb, enz.).
De oplichter, die zich voordoet als koper, zal zelden
discussiëren over de prijs. Hij bevestigt dat hij het
gevraagde bedrag zal betalen of vraagt aan de verkoper om
zelf een bedrag voor te schieten (bijvoorbeeld om de
vrachtkosten te betalen om een wagen naar het
buitenland te laten brengen). Wanneer de valse koper de
verkoper betaalt, doet hij dat vaak met valse of vervalste
cheques van buitenlandse banken. De bank stort het
bedrag onder voorbehoud op de rekening van de verkoper,
in afwachting dat de echtheid van de cheque bewezen
wordt. Het kan enkele weken duren vooraleer de bank te
weten komt dat het een valse cheque betreft, en op dat
ogenblik zal de bank het eerder gestorte geld
terugvorderen. De verkoper heeft tegen dan meestal het
‘verkochte’ artikel opgestuurd naar de koper. Vaak sturen
de oplichters een cheque ter waarde van een hoger bedrag
dan de verkoper heeft gevraagd. De oplichter beweert dat
het om een vergissing gaat, en vraagt de verkoper om het
verschil zo snel mogelijk terug te storten. Dit gebeurt
opnieuw vooraleer de bank de echtheid van de cheque
heeft kunnen verifiëren. In dit geval is de verkoper niet
enkel zijn artikel kwijt, maar ook een deel van zijn geld.
Door een frauduleuze tussenpersoon te gebruiken, wordt
valselijk een gevoel van vertrouwen opgewekt.

Zelf slachtoffer? Wat moet je doen?
Vermijd aan de oplichters persoonlijke informatie vrij te
geven, zoals identiteitsdocumenten of bankgegevens.
De oplichters kunnen ze gebruiken voor het plegen van
andere criminele feiten. We raden ook aan om alle contact
te verbreken met de oplichters en vooral NIETS te betalen.
Breng je bank meteen op de hoogte en doe zo snel
mogelijk aangifte bij de politie.

Laat je niet vangen; ken je online vrienden:
Oprechte liefde of bedrog?
Fraude komt overal voor. Ook op sociale media en datingsites. Vaak lijken oplichters zó betrouwbaar, dat het niet
eens zo moeilijk is om met iemands geld te gaan lopen. Ze
proberen mensen in de val te lokken door een vertrouwensband op te bouwen en in te spelen op gevoelens.
Maar uiteindelijk vragen ze om geschenken, je persoonlijke gegevens en vooral: geld.
Dit jaar ontving de FOD Economie al 382 meldingen over
vriendschapsfraude. In meer dan de helft van de gevallen
betaalden de slachtoffers aan de oplichters, in totaal voor
een bedrag van bijna 4 miljoen euro. In één geval verloor
het slachtoffer zelfs 500.000 euro.

Vier vuistregels om jezelf te beschermen:
Leer je iemand nieuw kennen via sociale media of op een
datingsite of -applicatie? Wees op je hoede en ga na of je
nieuwe vriend(in) wel te vertrouwen is:
Ga de echtheid van zijn of haar profiel na en vraag
voldoende informatie aan je nieuwe kennis of geliefde,
zodat je weet met wie je te doen hebt.
Vertrouw niet zomaar iedereen en houd persoonlijke
informatie voor jezelf.
Wees op je hoede voor ‘zielige verhalen’ waarbij je
nieuwe kennis de emotionele toer opgaat en je probeert
te overtuigen om geld te bezorgen.
Maak nooit zomaar geld over aan iemand die je
eigenlijk niet kent. Als iemand je te mooi lijkt om waar
te zijn, dan is hij/zij dat meestal ook.
Zelf een verdacht profiel gezien dat je vals lijkt, of op zoek
naar meer informatie en tips? Dan kun je terecht op de
website ‘temooiomwaartezijn.be’!
Nieuwe omzendbrief betreffende de werking van BIN’s:
Onze ‘Minister van Binnenlandse zaken’ ondertekende
onlangs een nieuwe Ministeriële omzendbrief waarin de
werking van de BIN’s uitvoerig wordt geregeld, tevens
geüpdatet. In deze nieuwe omzendbrief is er ook aandacht
voor de sociale media, iets wat in een vorige nota niet was
voorzien. Voortaan zullen, onder strikte voorwaarden, ook
berichten kunnen uitgewisseld worden via een ‘SMSbericht’ of ‘WhatsApp’. Weliswaar is in de omzendbrief
opgenomen dat berichten via de sociale media niet
geschikt zijn voor de “dringende communicatie”.
Tot slot is er ook meer aandacht voor de evaluatie van een
BIN. Er is duidelijk omschreven hoe en door wie de
evaluatie dient te gebeuren en binnen welke tijdslimiet.
Ook de verplichte screening van BIN-bestuursleden door
de politie is in de omzendbrief uitvoerig beschreven.
Facebook: “we zijn veilig geland in Barcelona voor een
toffe vakantie van 14 dagen”!...
Sommige mensen vertellen als het ware hun hele verhaal
aan de buitenwereld via ‘facebook’. Mensen willen open
zijn naar familie, vrienden en kennissen maar vergeten
hierbij dat andere facebookbezoekers meekijken en hun
verhaal volgen. Voor potentiële inbrekers is het echter een
handige tip te weten dat je op vakantie bent en je woning
daardoor enkele dagen verlaten is! Daarom één tip: denk
goed na over wat je publiekelijk deelt op facebook !!!

