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Uitgever: Aloïs Van Grieken – St. Lambertusstraat 15 – Lummen
E-mail: alois.van.grieken@telenet.be Tel: 0496/751042

Beste Binleden,
Met de zonnige dagen die we begin mei gehad hebben
begint een mens spontaan aan vakantie te denken. Het
plannen van deze leuke uitstappen gebeurt al eens met de
pc/laptop. Maar wat als net deze toestellen gestolen
worden? In deze editie geven we enkele tips om je
waardevolle toestellen te beschermen/recupereren.

Binwerking
Allereerst willen we jullie bedanken voor de vlotte afhandeling
van de betalingen van de lidgelden. Nog nooit is alles zo snel in
orde geweest als dit jaar. Dit maakt ons werk dan ook heel wat
lichter.
Voorts wensen we ook onze sponsors eventjes virtueel in de
bloemetjes te zetten want zonder jullie steun zou onze werking
heel wat moeilijker zijn. DANK JULLIE WEL !
Verder mogen we jullie ook meedelen dat het aantal officieel
erkende BIN’s in Limburg blijft toenemen. Ondertussen vind je al
1 of meerdere BIN’s in volgende gemeenten: Lummen(3),
Lommel(3), Lanaken(1), Diepenbeek(1)
Op vrijdag 28 oktober 2016 vindt de 3de editie plaats van de
nationale actiedag tegen woninginbraak: 1 dag niet!
Deze datum valt samen met het weekend van de omschakeling
naar het winteruur en geeft dus het begin van de donkere
maanden aan. De ideale gelegenheid om de burgers te
sensibiliseren voor deze problematiek.
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Geplande
evenementen
16-10-2016
Ontbijtdag BIN Laren

Wijziging e-mailadres
/ telefoonnummer
Mogen wij U vriendelijk
vragen om iedere
wijziging van uw emailadres / telefoonnummer aan ons door te
geven zodat we U de
nodige berichten kunnen
blijven bezorgen. Alvast
bedankt!

Oproep extra
kernleden
Heeft u interesse om onze
kerngroep te versterken,
kom dan vrijblijvend langs
iedere 2de dinsdag van
de maand (behalve Juli
en Augustus) om 20u00 in
de gildezaal van Laren.
Volgende vergadering
gaat door op dinsdag 14
juni. Tot dan!
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Wist je dat...
Wist je dat een gestolen PC, laptop of smartphone kan opgespoord worden?
Gestolen PC's, laptops, tablets, smartphones,... kunnen opgespoord worden, mits
medewerking van de eigenaar ervan. Op deze toestellen kan 'tracking software' of
een 'app' geïnstalleerd worden. Dit is een programmaatje of script dat op het toestel
geïnstalleerd wordt. Van zodra het gestolen toestel weer op internet komt, stuurt het
een signaal door naar een trackingstation of een door u ingevoerd e-mailadres.
Hiermee kan de politie de standplaats van de PC of laptop achterhalen en de
dader(s) of heler identificeren. Hieronder lijsten we de meest gangbare tracking
software op...
Apple producten (Iphone, Ipad, Ipod, Macbook)
o Maak een Apple ID aan en registreer je Apple product.
o Installeer de applicaties Find My iPhone, iPad of Mac op je toestel.
o Alle Apple toestellen van dezelfde Apple-ID kunnen worden opgenomen in je Apple
ICloud. Bij diefstal kan je via ICloud op een andere computer het gestolen toestel
opsporen of beheren.
Mogelijkheden
o Lokalisatie van het gestolen toestel.
o Geluiden/berichten versturen naar het gestolen toestel.
o Toestel van op afstand blokkeren.
o Alle gegevens op toestel vanop afstand wissen.
Beperkingen
o Het toestel moet aan staan en online gaan via een internetverbinding.
o Lokalisatie bij Apple is niet steeds exact.
Laptops
Online zijn er een aantal betalende en gratis versies van trackingsoftware beschikbaar
(Adeona, LocateMyLaptop,…). Een uitstekend (gratis) programma is Prey. Als je de
Prey-software installeert op je laptop en deze wordt gestolen, dan kan je - van zodra er
verbinding is met internet (en de laptop werd niet geformatteerd) - een aantal
bruikbare zaken achterhalen:
o IP-adres.
o Geografische positie waar de laptop zich bevindt (niet altijd 100 % correct).
o Dichtstbijzijnde WIFI-punten.
o Foto van de gebruiker via webcam.
o Screenshots van de laptop op dat moment (m.a.w. waar is gebruiker mee bezig,
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surfen, mailen, facebook).
o Gebruikte programma’s.
o Je kan het zodanig instellen dat er op regelmatige tijdstippen foto’s, screenshots,...
worden doorgestuurd.
Werkwijze
o Prey downloaden en installeren op je laptop.
o Je registreren op de website van Prey.
o Bij diefstal van je laptop, ga je naar de site van Prey, duidt je aan dat je laptop
gestolen is en welke opties je wenst (frequentie screenshots, webcam, lokalisatie…).
o Je ontvangt per mail de resultaten en kan deze op een andere pc raadplegen.
Smartphones
Diverse merken (bv. Samsung, Nokia,…) hebben een eigen 'app' die men kan
gebruiken om een gestolen of verloren Smartphone te lokaliseren. Andere 'apps' zijn
van bv. Prey, AVG, FindMyPhone, Where’s my droid,… Deze apps zijn al dan niet
betalend. Afhankelijk van de geïnstalleerde app zijn er verschillende mogelijkheden:
o Lokalisatie smartphone.
o Gegevens over de gebruikte SIM-kaart.
o Blokkeren toestel van op afstand.
o Wissen gegevens van op afstand.
o Smartphone irritant lawaai laten produceren.
o Berichten sturen naar de gestolen smartphone.
o Meeluisteren naar gesprekken.
o Na installatie van de app kan de smartphone (meestal na inloggen op een site via
de computer) gelokaliseerd worden.
Wat te doen vooraf
o Noteer vooraf de gegevens van het toestel: serienummer, IMEI-nummer, merk, type,
oproepnummer,…
o Installeer een app of trackingprogramma op het toestel.
Wat te doen bij diefstal
o Geef de gegevens van het toestel door aan de politiediensten. Meldt ook dat er een
app of trackingprogramma geïnstalleerd is op het toestel.
o Maak met de politie duidelijke afspraken wie het gestolen toestel zal opvolgen.
Meestal zal dat de eigenaar zelf zijn (eigen log-in gegevens).
Wat te doen bij lokalisatie toestel
Eénmaal het gestolen toestel is gelokaliseerd, bezorg je alle zinvolle informatie aan de
politiedienst die het verder onderzoek voert. Het optreden van de politiediensten zal
afhangen van een aantal factoren. Daarvoor wordt door de politie contact
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opgenomen met de Procureur des Konings. Deze geeft hieromtrent de nodige
opdrachten. Deze opdrachten kunnen onder andere afhangen van:
o Hoeveel tijd er verstreken is tussen het tijdstip van de diefstal en de lokalisatie van het
toestel.
o Waar het toestel wordt gelokaliseerd (België of buitenland).
o Lopende gerechtelijke onderzoeken.
o Is er een bijkomende lokalisatie nodig.
o De eventuele recuperatie van het gestolen toestel hangt af van een aantal
(wettelijke en/of praktische) factoren. Lokalisatie is dus geen garantie op recuperatie.

BIN-berichten van maart en april 2016
-

06/02/16: Inbraak dikke eikstraat, geen gegevens
04/03/16: diefstal in Gestelstraat: te laat na de feiten – niet doorgestuurd
19/03/16: diefstal Spar Linkhout: blauwe audi met 2 daders

Melding
06/02/2016

Melding
19/03/2016

Inbraken – meldingen door de politie
Laren
12/03/2016

Reustraat

Verdacht
voertuig

14/04/2016

Dwarsstraat

inbraakalarm

20u57: Oproeper heeft het voertuig
opgemerkt in de Reustraat. Wagen was
rondjes aan het rijden in de buurt. Betreft
een blauw/paarse Mondeo met aanhangwagen. De nummerplaat komt niet overeen
met beschrijving van het voertuig. Wagen
staat nu stil thv locatie. De lichten van de
aanhangwagen zouden ook niet werken. De
chauffeur is een man, geen andere
personen in de wagen.
Gevolg: Patrouille gereden, voertuig niet
meer aan te treffen
08u40: Inbraakalarm in woning in de
Dwarsstraat.
Gevolg: vals alarm door technische storing

Gestel
02/03/2016

Sint-

Fietsdiefstal

12u53: Diefstal van een fiets.

Sebastiaans

Gevolg: 101 heeft betrokkene doorverwezen

straat

naar het politiekantoor om aangifte te doen
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04/03/2016

Gestelstraat

Poging tot

20u01: Diefstal met braak in woning

woninginbraak Gestelstraat (poging)Betrokkene is TV aan
het kijken als hij iets hoort aan zijn
achterdeur. Als hij de deur opent ziet hij een
manspersoon gaan lopen. Geen
beschrijving ,enkel donker gekleed. Eén
braakspoor op houten deur.
Gevolg: proces-verbaal opgesteld.
Buurtonderzoek leverde geen resultaat op
16/03/2016

Gestelstraat

Poging tot

06u21: Diefstal van een voertuig Gestelstraat

diefstal van

(poging)

wagen

Gevolg: proces-verbaal werd opgesteld. Het
sporenonderzoek werd ter plaatse
uitgevoerd

Linkhout
03/03/2016

Korte

Inbraakalarm

Goerenstraat

19u28: Inbraakalarm in woning Korte
Goerenstraat
oproeper heeft via de alarmcentrale
melding gekregen dat op locatie alarm af
gaat.
Gevolg:was blijkbaar een van de oppassers
van de woning die een verkeerde code
heeft gebruikt

19/03/2016

Linkhoutstraat

Winkeldiefstal

16u44: oproeper meldt een winkeldiefstal
door twee mannen - aziatisch type van
achteraan in de 20. Ze hebben hun auto op
de parking achtergelaten en 2 flessen
champagne als buit meegenomen.
Vooraan hangt geen nummerplaat aan het
voertuig - blauwe audi.
Gevolg: daders werden gevat en buit werd
teruggevonden in een bos. De goederen
lagen verstopt onder een hoop bladeren.
Proces-verbaal werd opgesteld. De daders
werden gearresteerd, verhoord en
vervolgens voorgeleid bij de
onderzoeksrechter.

17/04/2016

Prieterse
heidestraat

Verdacht

04u01: Bleke jeans - witte sportschoenen -

persoon

1m70, jonger persoon, groene regenjas ,
kap op en gsm – haastig
Oproeper vond het verdacht.
Gevolg: Patrouille uitgevoerd naar verdacht
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persoon met groene jas en kap en lichte
jeans en sportschoenen in de Priesterse
Heidestraat en omgeving. Persoon werd niet
meer aangetroffen.
22/04/2016

Korte
Goerenstraat

Verdachte

14u07: er staat een camionette voor

toestand

meldster haar woning, bestuurder van
camionette is aan woning (links) geweest en
heeft het raam opgemeten. Wanneer
meldster deze persoon heeft aangesproken
vroeg deze of haar ouders thuis zijn.
Camionette stond nog voor meldster haar
woning toen zij naar het werk vertrok.
Omschrijving bestuurder: rond 40 à 50 jaar,
grijze haren, bril. Meldster ziet de camionette
rondrijden in haar straat.
Gevolg: controle werd uitgevoerd =>
negatief

23/04/2016 Spoorwegstraat Verdachte
toestand

23u13: Achter de melder zijn woning ligt er
een bos dat uitkomt in de Goerenstraat. In
het bos ziet hij personen lopen met
zaklampen. Hij vindt het verdacht en vraagt
of de politie langs komt.
Gevolg:: Voetpatrouille in het bos werd door
de interventieploeg uitgevoerd => negatief

26/04/2016

Linkhoutstraat

Poging

03u28: Bewoner wordt gewekt door lawaai

woningdiefstal aan het raam. Melder heeft het licht in de
woning ontstoken en heeft lawaai gemaakt.
Geen daders gezien.
Gevolg: Ploeg ter plaatse. Raam aan de
achterzijde van de woning werd open
gebroken. Vaststelling braaksporen en
proces-verbaal werd opgesteld.
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Met dank aan onze sponsors!
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