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Oktober is de Europese cybersecurity maand. De hele maand 
staat in het teken van cyberveiligheid. Eén van die bedreigingen 
is ransomware.

Ransomware is een specifieke vorm van malware, het is een 
kwaadaardig stuk computercode dat een ongewenste handeling 
stelt in een computersysteem en vervolgens op het scherm van 
de gebruiker losgeld (ransom) eist om deze handeling ongedaan 
te maken om het systeem terug normaal te laten functioneren. Het 
betalen van het meestal stevige bedrag is helaas geen garantie dat je 
je bestanden terugkrijgt.

Bent u slachtoffer van een dergelijk misdrijf?
Wij raden aan niet te betalen. Kijk eerst, vóór je aangifte doet, op 
onderstaande websites (met een andere computer):

Voor bedrijven: https://www.cert.be/ 
Voor particulieren: https://www.safeonweb.be/ 
Met descriptiecodes: https://www.nomoreransom.org/nl/index.
html 

Al deze bovenstaande websites zijn 100% safe en kunnen u helpen 
uw computer te ontgrendelen.

www.politie-bht.be

Ransomware of een
gijzelvirus

Doe steeds aangifte bij onze politiediensten zodat we 
een onderzoek naar deze oplichters kunnen opstarten. 
Kom hiervoor langs op het hoofdcommissariaat of in onze 
wijkantennes.

De heerlijke warme maar ook droge zomer 
is voorbij. De herfst kondigde zich abrupt 
aan en leidt langzaam een nieuwe winter 
in. Dé periode van warmte en gezelligheid, 
helaas ook af en toe met een onveilige 
keerzijde: natte en gladde wegen en ook 
een verhoogd risico op inbraken bieden 
zich weer aan. 

In dit kader nam ons korps op vrijdag 26 oktober  
deel aan de 1-dag-niet-actie. Niet enkel op deze 
dag maar gedurende de ganse donkere periode 
voorzien wij extra patrouilleploegen op ons 
grondgebied. Een speciale werkgroep volgt de 
inbraken dagelijks nauwgezet op. Via diverse 
communicatiekanalen zullen wij ook de burgers 
sensibiliseren. Veiligheid is immers een gedeelde 
verantwoordelijkheid!

Maar ook BOB laat opnieuw van zich horen. 
Alcohol en rijden gaan immers nog altijd niet 
samen. Onze inspecteurs plannen de komende 
maanden diverse verkeersacties: denk aan 
je snelheid, de technische uitrusting van je 
voertuig, de aanwezigheid van de wettelijke 
boorddocumenten, draag de veiligheidsgordel, 
hou rekening met zwakke weggebruikers
en rij vooral niet onder invloed.

Onlangs namen 2.174 burgers deel aan de 
veiligheidsmonitor. Onze oprechte dank voor 
deze deelname. Dankzij jullie deelname kunnen 
wij onze toekomstige beleidsplannen richten op 
concrete noden die leven binnen onze politiezone.

Op 1 oktober 2018 trad het GAS-reglement in 
voege. Op deze manier willen wij samen met de 
3 gemeenten in onderlinge samenwerking en 
met steun van de provincie kleine criminaliteit en 
asociaal gedrag sneller en efficiënter aanpakken. 
‘Graag Aangenaam Samenwonen’ vormt dé 
centrale boodschap. Meer informatie over deze 
vernieuwde regelgeving vind je op pagina 6 van 
deze politiekrant.

Veel leesplezier!
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Opgehelderd

3
www.politie-bht.be

In Ham werd er ingebroken in een handels-zaak: 
verschillende velgen werden ontvreemd. Via 
camerabeelden kon een verdachte geïdentificeerd 
worden. Tijdens de huiszoeking bij hem thuis in 
Peer werden de gestolen velgen aangetroffen in zijn 
voertuig. Hij bekende de feiten tijdens zijn verhoor. 

Eind juni werden twee jongens overvallen op de 
Korspelsesteenweg in Beringen. Eén van hen 
werd bij de keel gegrepen en diende zijn GSM en 
portefeuille af te geven. Ook hun fietsen dienden zij 
achter te laten. De verdachte bleek een 39-jarige 
Beringenaar te zijn. Hij bekende de feiten. 

Een slachtoffer van oplichting contacteerde onze 
diensten: hij had afgesproken met een verdachte op 
de Markt in Tessenderlo. Onze diensten konden de 
verdachte daar oppakken. Het betrof een 34-jarige 
man die ook nog een bevel tot gevangenneming 
open had staan van 4 jaar. Hij werd overgebracht 
naar de gevangenis.

Bij een huiszoeking in Beringen werd  een grote 
hoeveelheid krasloten aangetroffen. De loten bleken 
afkomstig te zijn van een inbraak in een tankstation 
in Heppen in november 2016. Een Beringenaar 
bekende dat hij deze feiten pleegde samen met zijn 
broer.

In juli probeerde de bestuurder van een voertuig 
de geldautomaat aan een tankstation in Beringen 
omver te rijden. Dit mislukte en de daders dienden 
het voertuig achter te laten. Een ploeg van PZ 
Kempenland, die toevallig voorbijreed, zag de 2 
gemaskerde verdachten die werden opgepikt door 
een ander voertuig. Even later werd dit voertuig 
aangetroffen met 3 verdachten erin. Het drietal werd 
gearresteerd. Eén van hen, een Beringenaar, legde 
bekentenissen af. De andere 2 ontkenden alles 
maar werden toch voorgeleid en aangehouden.  
Het gebruikte voertuig bleek gestolen te zijn in 
Heusden-Zolder. De reservesleutel van het voertuig 
werd vorig jaar gestolen tijdens een woninginbraak 
in dezelfde woning. 

Een 39-jarige verdachte uit Kortenaken kwam in 
aanmerking voor verschillende diefstallen in onze 
politiezone. Hij wist echter telkens te ontkomen aan 
onze pogingen om hem op te pakken. De man had 
bovendien ook nog een bevel tot gevangenneming 
van meer dan 3 jaar openstaan. Een politiecollega 
kwam hem onlangs tegen tijdens zijn vrije tijd. Hij 
verwittigde onze ploegen die de man nu wel konden 
onderscheppen. Hij verblijft nu in de gevangenis.
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Nuttige apps  
voor onderweg

112 BE
De 112 BE-app is de officiële app voor de Belgische nooddiensten. Nadat u zich registreert in deze app, kunt u 
een noodoproep doen voor hulp van een ziekenwagen, de brandweer of de politie. De noodcentrales krijgen dan 
automatisch een indicatie van uw locatie en wie u bent. Indien het niet mogelijk is om via spraak te communiceren, 
kan de operator uitzonderlijk ook een chatfunctie activeren.
 

EHBO-app
Zorg dat je weet wat je moet doen bij een ongeval. Van een brandwonde tot vergiftiging en van bewusteloosheid 
tot een kneuzing. Met de EHBO-app heb je alle EHBO-instructies altijd op zak. In een noodsituatie geeft de app 
je ook gesproken instructies. 

Hulp nodig? 
Bel met de EHBO-app 112 en geef je locatie door aan de meldkamer. Of navigeer snel naar de dichtstbijzijnde 
AED-locatie of de dichtstbijzijnde EHBO-post.

Crashform
Bij een verkeersongeval wordt doorgaans gebruik gemaakt van het Europees Aanrijdingsformulier. De Belgische 
verzekeringssector heeft een app ontwikkeld waardoor je een verkeersongeval meteen elektronisch kan 
aangeven bij je verzekeraar. Met Crashform wordt veel noodzakelijke informatie automatisch ingevoerd. De app 
helpt de gebruiker om de aangifte zo correct mogelijk op te stellen.

Het gebruik van de app leidt tot een snellere behandeling van het schadegeval door de verzekeraar. Crashform 
levert ook voor de betrokken partijen in een ongeval tijdswinst op in vergelijking met de aangifte op papier.

Een app is een programma dat eenvoudig een extra functie toevoegt aan 
een mobiel apparaat. De mogelijkheden zijn eindeloos: van spelen tot 
spellen, tot het versturen van gratis berichten (Whatsapp), het maken van 
notities, bijhouden van weersvoorspellingen, enz. Apps kan je eenvoudig 
downloaden uit je app-winkel. Ook ‘onderweg’ kunnen ze handig van pas 
komen. Wij zochten er 3 voor je uit.

Bij een nat wegdek is de remafstand minstens twee 
keer zo lang dan bij een droge weerstoestand. Ligt 
er sneeuw dan wordt de remafstand vier keer langer.  
Voor je het weet ben je tientallen meters aan het glijden! 
Het gebruik van winterbanden kan deze afstand inperken.

Pas je snelheid aan
Droog SneeuwNat Ijzel
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5 TIPS OM INBRAKEN
TE VOORKOMEN
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Wat bij verlies van (een deel van) 
mijn inschrijvingsbewijs van mijn 
voertuig?

Enkel de houder van de nummerplaat kan aangifte 
doen van het verlies van zijn inschrijvingsbewijs!

• Ik ben één deel van mijn inschrijvingsbewijs 
kwijt: kom ten burele met het deel dat u nog in 
uw bezit hebt. Onze diensten bezorgen u een 
attest van verlies van uw inschrijvingsbewijs. 

• Ik ben het volledig inschrijvingsbewijs kwijt: kom 
ten burele met uw voertuig of bel onze diensten 
zodat wij een wijkagent kunnen sturen naar de plaats 
waar uw voertuig staat. De wijkagent zal vervolgens 
het chassisnummer van uw voertuig controleren. 
Wanneer dit gebeurd is en alle gegevens kloppen, 
kunt u naar het commissariaat komen om een attest 
van verlies van uw inschrijvingsbewijs aan te vragen.

Voorwaarden:
• Breng steeds je identiteitskaart mee;

• Je dient de laatste gekende houder te zijn van het 
inschrijvingsbewijs;

• Gaat het om een firmawagen die eigendom is van de 
firma, dan is een volmacht van de firma noodzakelijk;

• Gaat het om een leasingvoertuig, dan kan zowel 
de vertegenwoordiger van het leasingbedrijf als de 
gebruiker aangifte komen doen. De gebruiker moet 
hierbij het leasingcontract voorleggen.

• Je moet weten welke de laatst gekende nummerplaat 
is. Deze nummerplaat is noodzakelijk voor het 
aanvragen van nieuwe documenten.

Let op: Bij faillissement, overlijden,… gelden 
speciale voorwaarden.

Wist je datje

Het aantal woning- en bedrijfsinbraken 
binnen onze politiezone daalt. Het aantal 
diefstallen in clublokalen of andere licht 
beveiligde gebouwen daarentegen kent 
een stijging: we noteren 45 inbraken ten 
opzichte van 28 inbraken tijdens dezelfde 
periode in 2017.

In diverse clublokalen staan vaak waardevolle elektrische 
apparaten. Denk maar aan geluidsinstallaties, televisies en 
ijskasten. Vaak zijn deze lokalen ook niet erg inbraakwerend. 
Ook inbrekers weten dat en de laatste weken lijken zij zich hierop 
te focussen. Wij bezorgen je enkele tips om deze inbrekers te 
snel af te zijn.

Zorg voor goede sloten. Met een cilinderslot met drie-
puntsloten heeft een inbreker te lang werk om de deur 
open te breken en gaat hij vaak op zoek naar een ander 
slachtoffer. Met dit soort sloten staat het materiaal in het 
lokaal een stuk veiliger dan met de gebruikelijke sloten.

Leg zo weinig mogelijk waardevolle spullen in het zicht.  
Verhinder de inkijk in het lokaal. Hiervoor kan je bijvoorbeeld 
een folie aan de binnenkant van de glaspartijen van ramen 
en deuren kleven of gordijnen hangen.

Plaats buitenverlichting met een bewegingsdetector en 
laat op periodieke basis iemand langskomen zodat er ook 
sociale controle is.

Overweeg, net zoals in je woning, om extra sloten te plaat-
sen op de ramen die open kunnen. Overweeg een smeed- 
ijzeren bescherming voor de ramen.

Elektronisch beveiligen kan natuurlijk ook. Deze vorm van 
beveiligen is niet alleen duur(der), maar voorkomt ook niet 
altijd een inbraak. Stevige sloten doen dat meestal wel. De 
traditionele alarmen signaleren alleen maar een geslaag-
de inbraak en dan moet je hopen dat de inbreker zo snel 
mogelijk weer vertrokken is zonder iets mee te nemen, 
wat tegenwoordig eerder uitzondering dan regel is.

Zie je een verdachte 
situatie of een mis-
drijf, meld dit dan  
onmiddellijk op het al-
gemeen noodnummer 
101. Want hoe meer 
ogen en oren in de 
buurt, hoe veiliger de 
buurt!

Oplossing verkeersquiz oktober 2018
1.C   2.B   3.A  



6
www.politie-bht.be

Welke sancties kunnen worden 
opgelegd?
• Een geldboete met een maximum van 350 euro 

(maximum 175 euro voor minderjarigen 14+)

• De schorsing van een door de gemeente 
afgeleverde toelating of vergunning

• De intrekking van een door de gemeente 
afgeleverde toelating of vergunning

• De tijdelijke of definitieve sluiting van een 
instelling

Op 1 oktober trad het GAS-reglement binnen onze 
zone in voege. De Gemeentelijke Administratieve 
Sancties (kortweg GAS) kan je best beschouwen als 
een set van basisafspraken waarmee we een pretti-
ge leefomgeving willen verzekeren. Elke burger moet 
zich ervan bewust zijn dat bepaalde handelingen sto-
rend kunnen zijn voor andere mensen in de omgeving 
en zo voor overlast zorgen.

Wanneer deze basisafspraken niet nageleefd worden, zul-
len de lokale politie en de gemachtigde ambtenaren in de 
eerste plaats preventief en sensibiliserend optreden. In-
dien preventief optreden uiteindelijk niet het gewenste re-
sultaat biedt, kan er geverbaliseerd worden en een boete 
volgen.

De procedure
• Iemand begaat een inbreuk op het GAS-reglement

• De politie- of gemeentelijke ambtenaar stelt de inbreuk 
vast en beslist of er een proces-verbaal opgemaakt 
wordt.

• Het proces-verbaal wordt naar de provinciaal sanctio-
nerend ambtenaar opgestuurd.

• De sanctionerende ambtenaar stelt aan de overtreder 
een aangetekende brief met de feiten en een afschrift 
van het proces-verbaal.

• De overtreder kan zich schriftelijk of mondeling verde-
digen. Hij mag zijn dossier inkijken en mag zich laten 
bijstaan door een raadsman.

Gas in het kort
• De sanctionerend ambtenaar kan ervoor kiezen  

om via bemiddeling (overleg) tot een oplossing te komen 
of om een geldboete op te leggen. 

• Bij minderjarigen (14+) kunnen de ouders betrokken 
worden en wordt bemiddeling steeds eerst toegepast.

Gemengde inbreuken 
(zie ook op pagina 7)
Dit zijn inbreuken die zowel in de GAS-codex als in het 
strafwetboek vermeld staan. 
Deze inbreuken kunnen via GAS vervolgd worden in over-
leg met het parket. Het moet hier dan wel gaan over ‘lichte’ 
feiten. 
Bij minderjarigen gelden er bijzondere afspraken. 
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Overlast door dieren
Zorg ervoor dat je passende maatregelen neemt om 
te beletten dat dieren kunnen ontsnappen van het 
private erf waarop ze verblijven. 
Dieren mogen ook geen abnormale hinder veroorza-
ken voor de omwonenden door aanhoudend geblaf 
of ander aanhoudend geluid, gekraai, geschreeuw of 
zang. 
Dieren mogen niet vrij rondlopen op plaatsen die pu-
bliek toegankelijk zijn, behalve als het uitdrukkelijk 
toegelaten is. Dit geldt natuurlijk vooral voor honden. 
Hou ze daarom altijd aan de leiband.

Publiciteit
Publiciteit verspreiden op openbare plaatsen mag 
je alleen doen mits een gemeentelijke toelating en je 
dient te voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Lichtoverlast
Private lichtinstallaties mogen niet binnenschijnen 
in andere woongelegenheden of het verkeer op de  
openbare weg verblinden. 
Het gebruik van lasers en lichtstralen op het open-
baar domein mag enkel mits een gemeentelijke toe-
lating.

Begraafplaatsen
Op de begraafplaatsen moet je de orde en rust res-
pecteren.

Geluidsoverlast
Tussen 22 en 7 uur mag je de nachtrust niet versto-
ren. In het weekend en op wettelijke feestdagen is dit 
tussen 22 en 9 uur. Overdag mag je ook geen over-
dreven rumoer maken waardoor je de rust in de buurt 
onnodig verstoort. Voor openbare werken of mani-
festaties kan de gemeente een vergunning afleveren. 
Ook veldwerkzaamheden zijn onder bepaalde voor-
waarden toegestaan.
Het is verboden om, zowel in de publieke ruimte als 
op privaat terrein, vuurwerk af te steken. Uitzonderin-
gen kunnen toegestaan worden door de burgemees-
ter.

Afvalstoffen
Sluikstorten is verboden! Afval hoort in de juis-
te vuilnisbakken en afvalcontainers. Vuilnisbak-
ken in dorpskernen of glascontainers in wijken 
zijn geen dumpplaatsen voor huishoudelijk afval. 
Sluikstoken of het verbranden van afvalstoffen is 
verboden. Kleine vuurkorven en barbecues zijn wel 
toegelaten. 
Beschadigen of bevuiling van voertuigen en gebou-
wen is verboden.

Inname van publieke ruimte
Het gebruik of de inname van de publieke ruimte is 
verboden zonder voorafgaande gemeentelijke toela-
ting. Denk maar aan het plaatsen van een afvalcon-
tainer, verhuiswagen of automaat.

Bijzondere verstoringen van de openbare orde
Bedriegelijke of kwaadwillige hulpoproepen alsook 
het nabootsen van geluidssignalen van hulpdiensten, 
zijn verboden. 
Het plaatselijke zwem- en ijsbetredingsverbod mag 
je niet negeren. 

Gemengde inbreuken
Volgende handelingen zijn verboden:
• Het beschadigen van grafstenen monumenten 

e.d.;
• Graffiti aanbrengen zonder toestemming;
• Het opzettelijk beschadigen of vernietiging van 

andermans goederen;
• Het  kwaadwillig omhakken van bomen;
• Het beschadigen, vernietigen of verplaatsen van 

afsluitingen;
• Daden van feitelijkheden of lichte gewelddaden;
• Zonder toelating het gelaat te bedekken of verber-

gen zodat men niet herkenbaar is;
• Opzettelijk verwondingen of slagen toebrengen;
• Beledigen van personen;
• Vernieling van voertuigen.

Gas in het kort 
Welke inbreuken zijn er zoal strafbaar?
Zie GAS-codex (www.politie-bht.be) voor de volledige opsomming.



Test je
verkeerskennis

Nieuwsgierig naar de correcte 
antwoorden? Je kan ze raadplegen op 
pagina 5.

V.U.: M. Webers, voorzitter politiecollege Beringen/Ham/
Tessenderlo, Mijnschoolstraat 84, 3580 Beringen

?
?
?

BEREIKBAARHEID LOKALE 
POLITIE
Hoofdcommissariaat te Beringen
Tel. 011 27 95 79 I Fax 011 27 95 77
pz.bht@police.belgium.eu
Open:  Ma t/m vr: 07u30 - 20u00
  Za: 09u00 -  17u00

Wijkdienst te Beringen
Tel. 011 27 95 79 I Fax 011 27 95 77 
pz.bht.wijk.Beringen@police.belgium.eu
Mijnschoolstraat 84 I 3580 Beringen

Wijkdienst te Ham
Tel. 013 67 08 80 I Fax 013 67 08 89
pz.bht.wijk.Ham@police.belgium.eu
Dorpstraat 19 I 3945 Ham
Open:  Ma: 08u30 - 12u00 en 13u30 - 19u00
  Di, do en vr: 08u30 - 12u00 
  Wo: 08u30 - 12u00 en 13u00 - 16u30

Wijkdienst te Tessenderlo
Tel. 013 35 05 60 I Fax 013 35 05 69
pz.bht.wijk.Tessenderlo@police.belgium.eu
Weggevoerdenstraat 4 I 3980 Tessenderlo
Open:  Ma 09u00 - 19u00
  Di t/m do: 
  09u00 - 12u00 en 12u30 - 16u30
  Vr: 09u00 - 12u00

POLITIEOPROEPNUMMER 101

Hoe diep moet de tekening van de hoofdgroeven 

van de banden zijn?
A 1,6 mm voor banden van auto’s, 1 mm voor 

banden van motorfietsen, bromfietsen en fietsen;
B 1 mm voor banden van auto’s, motorfietsen, 

bromfietsen en fietsen;
C 1,6 mm voor banden van; auto’s en motorfietsen, 

1 mm voor banden van bromfietsen.

Moet je als fietser verlichting voeren?
A Het is nooit verplicht om als fietser verlichting te 

voeren;
B Tussen het vallen van de avond en het aanbreken 

van de dag en wanneer de zichtbaarheid 
minder dan 200 meter wordt, moet je als fietser 
verlichting voeren. Die verlichting mag op de fiets 
of op de fietser bevestigd worden;

C Tussen het vallen van de avond en het aanbreken 
van de dag en wanneer de zichtbaarheid 
minder dan 200 meter wordt, moet je als fietser 
verlichting voeren. Die verlichting moet dan op de 
fiets bevestigd worden.

Wanneer gebruik je de mistlichten achteraan?

A Je moet de mistlichten achteraan gebruiken 
wanneer de zichtbaarheid door mist of sneeuwval 
minder dan 100 meter bedraagt. Je mag ze bij 
felle regen altijd gebruiken;

B Je moet de mistlichten achteraan gebruiken 
wanneer de zichtbaarheid door mist, sneeuwval 
of felle regen minder dan 100 meter bedraagt;

C Je moet de mistlichten achteraan gebruiken 
wanneer de zichtbaarheid door mist minder dan 
100 meter bedraagt en mag ze bij sneeuw of felle 
regen altijd gebruiken.


