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De zomer van 2020 ligt al een eindje achter ons.
Dé zomer waarin ons land een heropflakkering
van het coronavirus beleefde en onze Nationale
Veiligheidsraad zich genoodzaakt zag om eerdere
versoepelingen terug te draaien. Ook het najaar
lijkt er nu niet makkelijker op te worden.
Ondertussen raken we gewend aan de ‘anderhalvemetersamenleving’ en komen meerdere
activiteiten, weliswaar onder een andere vorm,
terug op kruissnelheid. Zo ook werden in
september de besprekingen voor een mogelijke
fusie met de politiezones HANO, Lommel en
Kempenland heropgestart. Een intentieverklaring
werd opgemaakt. Werkgroepen kunnen nu de pro’s
en de contra’s van de fusie verder onderzoeken en
checken op hun eventuele haalbaarheid.
Onze operationele diensten zaten ondertussen
ook niet stil. Via onze communicatiecampagne
‘Hoe zit dat’ willen we een actieve bijdrage
leveren aan de verkeersveiligheid binnen onze
zone. Ervaar jij ook bepaalde verkeerssituaties
als onduidelijk? Laat het ons dan snel weten! (via
www.politie-bht.be) Vanaf 2021 lichten wij deze
situaties aan jou toe via onze sociale media en de
politiekrant.
In het najaar staan ook opnieuw diverse verkeerscontroles op het programma. In september en
oktober dienden reeds meerdere snelheidsduivels
hun rijbewijs onmiddellijk in te leveren. Ook ‘Bob’
verdwijnt niet uit het straatbeeld: drinken en rijden
gaan nu éénmaal niet samen.
Onder het motto ‘blijf ook online gezond’ vestigen wij tevens de aandacht op de campagne
‘cyberveiligheid’. Cybercriminelen maken vaak
gebruik van actuele thema’s. Wees daarom steeds
op je hoede en lees aandachtig alle tips om je te
beschermen.
Tot slot blijven wij ook hameren op een stipte
naleving van de coronamaatregelen. Het virus
verspreidt zich niet, wij verspreiden het virus. Er
is voorlopig nog geen medische oplossing.
wij zijn de oplossing!

Thomas Vints (burgemeester Beringen), Geert Wouters
(korpschef a.i.), Fons Verwimp (burgemeester Tessenderlo) en
Marc Heselmans (burgemeester Ham).
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Ook onze medewerkers
‘appen’ meer en meer

Politiemedewerkers die appen op hun smartphone, een
beeld dat we meer en meer zien langs openbare wegen.
Ook politiediensten ontsnappen nu éénmaal niet aan
de evolutie van het digitale tijdperk! En gelukkig maar.
De smartphone vormt voor onze medewerkers op het terrein
een onmisbaar werkinstrument.
Via de beveiligde ‘politie-app’ (FOCUS) hebben de
politiemedewerkers toegang tot een reeks beveiligde
databanken zoals ‘het strafregister’, ‘het rijksregister’ en
de ‘databank met nummerplaten’. Zo kunnen ze op het
terrein zelfs een proces-verbaal opstellen en andere nuttige
informatie bekijken. Taken die vroeger enkel op kantoor
uitgevoerd konden worden. Zo winnen de medewerkers op
het terrein niet enkel kostbare tijd doordat persoonsgegevens
rechtstreeks via de app opgevraagd kunnen worden, maar
worden ook hun collega’s van de dispatching gedeeltelijk
ontlast.
Appen en rijden? Dat gaat uiteraard niet samen! Noch voor
fietsers, brom- en snorfietsen als voor ander gemotoriseerd
verkeer. Je dient je voertuig eerst veilig te parkeren en dan
pas kan je ‘appen’.

www.politie-bht.be

Opgehelderd
Tijdens een controle in Tessenderlo werd vastgesteld
dat een bromfietser niet verzekerd was. Later bleek
dat de bromfiets gestolen was. De Looienaar was
bovendien in het bezit van cocaïne, cannabis en
Xtc-pillen.
Na voorleiding bij de onderzoeksrechter kwam hij
vrij onder voorwaarden.
In mei controleerden onze ploegen een bromfiets
met twee passagiers. De ene was een man uit een
naburige gemeente, de andere nam de vlucht met
de bromfiets en gooide onderweg een pakketje
drugs weg. Het betrof een minderjarige die even
later bij hem thuis arriveerde. Ook daar vluchtte de
jongeman weg en verdween hij spoorloos. Een paar
dagen later kwam hij zich ten burele aanbieden.
De jongeman werd voorgeleid bij de jeugdrechter en
kreeg huisarrest.
Een man uit Pelt werd door onze lokale recherchedienst opgepakt als verdachte van een overval en
een poging tot overval op een nachtwinkel in Pelt.
De man kon op camerabeelden herkend worden
als de dader. Aanvankelijk ontkende hij de overval,
maar hij bekende wel de poging. Hij werd voorgeleid
bij de onderzoeksrechter en aangehouden. Later
bekende hij ook de effectieve overval.

Een man uit Borgloon werd op heterdaad betrapt
bij een winkeldiefstal in een grootwarenhuis te
Beringen op de Koolmijnlaan. Hij bleek een tiental
feiten in verschillende gelijkaardige handelszaken
gepleegd te hebben. De man kreeg een dagvaarding
in snelrecht betekend.
In een woning aan de Schaffensesteenweg in
Beringen troffen onze diensten in de kelder een
installatie aan voor het kweken van cannabisplanten.
Er waren ook effectief 18 cannabisplanten aanwezig.
Er werden ook Xtc-pillen en paddo’s aangetroffen.
De bewoner werd gearresteerd. Hij beweerde dat de
gekweekte cannabis voor eigen gebruik was.
In een bakkerij in Beringen bleken illegalen
tewerkgesteld te worden. Dit kon vastgesteld worden
tijdens een gecoördineerde actie in samenwerking
met de Sociale Inspectie.
Bij een controle van een voertuig op de Hulsterweg
in Tessenderlo wordt een Beringenaar in het bezit
van drugs aangetroffen. Bij een huiszoeking werd
een precisieweegschaal aangetroffen.
De man beweerde dat hij alles in Nederland
aankocht voor eigen gebruik. Na confrontatie met
zijn GSM-berichten gaf hij toe af en toe te dealen.

Oplossing verkeersquiz juli 2020
1.C 2.C 3.C 4.A 5.B
www.politie-bht.be
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Informaticacriminaliteit omvat een brede waaier aan soorten misdrijven.
We verduidelijken enkele begrippen:
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Ransomware

Phishing

Ransomware is ‘gijzelsoftware’, een vorm van
WWW
kwaadaardige software die een computer,
tablet of smartphone blokkeert of de bestanden
erop versleutelt waardoor deze ontoegankelijk
worden. Daarna vraagt de cybercrimineel geld
aan het slachtoffer in ruil voor een sleutel om
opnieuw toegang te kunnen nemen tot het
toestel of de data.

Phishing is de verzamelnaam voor digitale
activiteiten die tot doel hebben persoonlijke
of gevoelige informatie van een slachtoffer
te ontfutselen. Vervolgens maakt de dader
misbruik van die (bank-)gegevens om online
aankopen te doen, geld af te halen, etc.
>>
www.politie-bht.be

<<

WW

Mailfraude

Oplichting

Mailfraude is een vorm van oplichting door e-mails
te versturen vanuit een gehackt e-mailadres of
een op het origineel gelijkend e-mailadres, om
dan vervolgens betalingen of een levering te
vragen. Tevens kan het gaan om facturen die
per e-mail verzonden worden met een gewijzigd
rekeningnummer waarop betaald moet worden.

Bij oplichting bij online aankopen blijkt datgene wat
aangekocht werd via internet (bv. via een webshop)
niet geleverd, of wordt datgene wat via internet
verkocht werd niet betaald.

Hacking
WWW

Bij hacking van een online account (e-mail, sociaal
netwerk, verkoopsite,…) wordt toegang genomen
tot de account of wordt deze overgenomen. WWW

WWW

Vriendschapsfraude
De verdachte veinst een vriendschaps- of
liefdesrelatie om op basis daarvan geld te vragen
aan de benadeelde.

Sextortion
De verdachte daagt de benadeelde uit tot het
(online) delen van erotische teksten, afbeeldingen of
videomateriaal van zichzelf en perst de benadeelde
hierna af, met de dreiging om het expliciete
materiaal van de benadeelde openbaar te maken.

WWW

Meer info? Surf naar www.safeonweb.be.
Indien je nadeel hebt, kan je steeds aangifte doen bij de
politie. Heb je geen nadeel, dan kan je het feit ook melden aan
‘Het federaal meldpunt voor verdachte mails, scamming’:
https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/.

Ervaar jij ook een bepaalde
verkeerssituatie als
onduidelijk? Meld het ons!

Onduidelijke verkeerssituaties leiden namelijk maar al
te vaak tot gevaarlijke verkeerssituaties. Laat dat nu
net zijn wat we willen vermijden.
Surf naar onze website en vul het meldingsformulier
in. Geef in je bericht duidelijk aan waar de situatie zich
voordoet en waarom deze precies verwarrend is. Stuur
ons een recente foto, stratenplannetje, of videofragment
door zodat wij een compleet beeld krijgen van de situatie.

Doe de deur dicht
EN RED
LEVENS
BIJ BRAND
Doe de deur dicht en red
levens bij brand. Door alle
binnendeuren in huis dicht te
doen, kan je levens redden.
Als er brand uitbreekt, blijft
het vuur en de verstikkende
rook – de grootste bedreiging
– langer opgesloten. Zo heb
je meer tijd om jezelf en je
gezin in veiligheid te brengen
wanneer een rookmelder
alarm slaat. Doe de deur dicht
en je bent een held!
Meer info: doededeurdicht.be

Melden kan op www.politie-bht.be tot en met
30 november. Vanaf februari lichten wij een aantal
onduidelijke situaties toe via onze sociale media en
deze politiekrant.

#HoeZitDat? #ZoZitDat!

www.politie-bht.be
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step+
zadel=
bromfiets

Een elektrische step met een zadel
Op tal van websites worden tegenwoordig elektrische steps in alle maten en soorten aangeboden.
Elektrische steps vallen volgens het verkeersreglement onder de “Voortbewegingstoestellen”. Andere
voortbewegingstoestellen zijn onder meer rolschaatsen, skateboards, hooverboards, elektrische monowheels
(éénwielertjes).
Wie zich met een voortbewegingstoestel wil verplaatsen moet twee eenvoudige regels naleven:
Rijd je niet sneller dan de voetgangers stappen, dan mag je je zoals de voetgangers gedragen en mag je
dus op het trottoir rijden.
Rijd je wel sneller dan de voetgangers stappen, dan moet je je zoals de fietsers gedragen en moet je dus
op het fietspad of op de straat rijden.
Elektrische voortbewegingstoestellen mogen niet sneller dan 25 km/u kunnen rijden, je hoeft er geen verzekering,
inschrijving, rijbewijs of helm voor te hebben en iedereen mag ermee rijden, er is geen minimum leeftijd bepaald.
De voortbewegingstoestellen moeten ook niet Europees gehomologeerd worden.
Intussen vind je op bekende Europese, maar vooral op Chinese websites, elektrische steps die van een zadel
voorzien zijn. Ze worden ook als steps aangeprezen, maar let op!
De elektrische step met zadel wordt tot de bromfietsen gerekend. Bromfietsen moeten een nummerplaat dragen
en dus ingeschreven worden en er moet een verzekering voor afgesloten worden.
-> Wanneer dit toestel maximaal 25 km/u kan rijden, dan is het een bromfiets klasse A, waarvoor de 		
bestuurder minstens 16 jaar oud moet zijn en een valhelm op het hoofd moet dragen.
-> Wanneer dit toestel maximaal 45 km/u kan rijden, dan is het een bromfiets klasse B, waarvoor de 		
bestuurder bijkomend een rijbewijs AM moet bezitten.
Denk daarom goed na alvorens je zo’n elektrische step met zadel aanschaft en controleer steeds of er een
homologatieattest (conformiteitsattest) aanwezig is. Sluit voor je toestel een verzekering af en meld het aan bij de
dienst inschrijvingen welke je een inschrijvingsbewijs en een nummerplaat bezorgen.
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www.politie-bht.be

Eenrichting, ook voor fietsers!
In het centrum van Tessenderlo geldt in een aantal straten
eenrichtingsverkeer:
In de Diesterstraat vanaf de rotonde Solveld-Lichtveld tot aan de
Markt, in de Gerhagenstraat vanaf het kruispunt met Kolmen tot aan
de Diesterstraat, in de Schoterweg vanaf de Diesterstraat tot aan het
kruispunt met Kolmen, in de Neerstraat vanaf de Geelsebaan tot aan
de Markt en op de Stationsstraat en de Markt vanaf de Neerstraat
tot aan de Heilig Hartlaan.
Wat velen niet weten, is dat dit eenrichtingverkeer niet alleen voor
de auto’s geldt, maar ook voor de fietsers en de bromfietsers.
Gerichte politiecontroles worden hierop voorzien. Inbreuken op het
negeren van het eenrichtingsverkeer zijn derdegraads inbreuken met
boetes van 174 euro.

Weetje
Mag een fietser of een bromfietser in een
eenrichtingsstraat tegen de richting van
het verkeer in rijden?
In bepaalde gevallen is dit toegelaten. In sommige straten
is het echter té gevaarlijk om met de fiets of bromfiets
tegen de richting in te rijden. Daarom wordt dit enkel
toegelaten wanneer een verkeersbord van het type M
aangebracht werd, waarop de uitzondering vermeld
staat. Bekijk aandachtig of die uitzondering alleen voor
fietsers of ook voor bromfietsers geldt.

M2

M4

De lokale besturen van Beringen, Ham en Tessenderlo maken gebruik van BE-Alert. Dit syteem stelt
je meteen op de hoogte van noodsituaties binnen onze politiezone via sms, e-mail of telefoon.
Beringen telt op dit moment 5.413 registraties. Ham telt er 1.705 en in Tessenderlo registreerden zich
4.500 nummers.
Ben jij er nog niet bij? Aarzel niet en registreer je snel. Een verwittigd man is er twee waard!
www.be-alert.be

www.politie-bht.be
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Test je

verkeerskennis
1. Welke bewering is juist?
A Zowel bij het oprijden als bij het verlaten van een
rotonde ben je verplicht om richting aan te geven;
B Bij het oprijden van een rotonde moet je richting
aangeven, bij het verlaten hoeft het niet;
C Bij het oprijden van een rotonde hoef je geen 		
richting aan te geven, bij het verlaten ervan moet
het wel.
2. Welke maximumsnelheid geldt er buiten 		
de bebouwde kom op een normale weg met 2
rijstroken wanneer er geen verkeersborden met
snelheidsbeperking staan?
A In Vlaanderen en in Wallonië en Brussel geldt dan
70 km/u;
B In Vlaanderen en Wallonië en Brussel geldt dan
90 km/u;
C In Vlaanderen geldt dan 70 km/u, in Wallonië en
Brussel geldt 90 km/u;
D In Vlaanderen geldt dan 90 km/u, in Wallonië en
Brussel geldt 70 km/u.
3. De dode hoek is de zone rond een vrachtwagen
waarin de vrachtwagenchauffeur je niet kan zien.
Maar welke zone is dat?
A De zone links achteraan ten opzichte van de 		
vrachtwagen;
B De zone rechts achteraan ten opzichte van de 		
vrachtwagen;
C De zone voor, achter en rechts vooraan ten 		
opzichte van de vrachtwagen.
4. Moet je verplicht je plaats in de bus afstaan aan
een zwangere vrouw of oudere dame of heer?
A Het moet niet, maar je toont er wel respect mee
en je krijgt gegarandeerd een glimlach terug;
B Ja dat is verplicht. Het is belangrijk voor hun 		
gezondheid dat ze kunnen zitten;
C Nee, het is net omgekeerd. De jongste mag 		
altijd gaan zitten. Die mensen kunnen een beetje
beweging gebruiken.
5. Mag je wanneer je met de wagen voor het rood
licht gestopt bent, je GSM-toestel in de hand
nemen en op je facebook-profiel surfen?
A Ja dat mag, het is alleen verboden te telefoneren
of te SMS’sen;
B Neen dat mag niet, je mag als bestuurder namelijk
het GSM-toestel niet in de hand hebben;
C Ja dat mag, op voorwaarde dat het geluid van de
telefoon heel stil staat.
Nieuwsgierig
naar de correcte
antwoorden?
Je kan ze raadplegen
op pagina 3.

?
?
?

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

V.U.: T. Vints, voorzitter politiecollege Beringen/Ham/Tessenderlo,
Mijnschoolstraat 84, 3580 Beringen

