15 april 2014

Diefstal van planten uit voortuinen blijft duren !
Al een tijdje worden er in de gemeente Kalmthout planten gestolen, meestal uit
voortuintjes. Meermaals gaat het over recente aanplantingen die nog gemakkelijk te
verwijderen zijn. In de herfst van vorig jaar kwamen de eerste meldingen. Aangiften van
deze feiten blijven nog regelmatig toekomen. Momenteel zijn er geen concrete aanwijzingen
die ons naar een eventuele dader kunnen leiden. Mogelijk is er toch een BIN-lid die rond dit
gegeven iets verdacht heeft opgemerkt, een minieme tip is soms meer dan welkom !

Fietsen markeren aan het station in Heide.
Op dinsdag 22 april zal de politie fietsen markeren aan het station in Heide. Vanaf 16u zullen
wij met een markeerstand aanwezig zijn, dit tot 19u. Iedereen die een fiets wil laten
markeren is er welkom. Het markeren is gratis een neemt slechts enkele minuten van je tijd
in beslag. De politie maakt bij het markeren gebruik van je rijksregisternummer, zorg dat je
dat bij de hand hebt (identiteitskaart, SIS-kaart,…)

Laat je niet overhalen !
Op 8 april 2014 is Microsoft gestopt met het ondersteunen van Windows XP. Het besturingssysteem werkt nog wel maar aangezien er geen beveiligingsupdates meer komen wordt het
potentieel een gemakkelijke prooi voor hackers.
De federale politie en Microsoft waarschuwen voor deze oplichters die ook in ons land actief
zijn. De Federale computer Crime Unit (FCCU) waarschuwt gebruikers er ook nog eens voor
om in GEEN ENKEL GEVAL de opgedragen opdrachten uit te voeren of gevoelige informatie
zoals: -gebruikersnamen, wachtwoorden of bankgegevens -door te geven. Zij raden aan NIET
in te gaan op dergelijke telefonische oproepen maar gewoon het gesprek te beëindigen.
Hoe gaan ze te werk ?
De oplichters bellen mensen op en doen zich voor als Microsoft-medewerkers om zo
vertrouwelijke gegevens te ontfutselen.
Afgelopen week zouden al honderden mensen een telefoontje hebben gekregen. De
fraudeurs gebruiken de smoes dat er problemen zijn met je computer en bieden hun
diensten aan. Door je naar een bepaalde website te leiden, kunnen de oplichters vanop
afstand toegang krijgen tot je computer en er malware op installeren. Daarna vragen ze om
te betalen voor bewezen diensten. Doe je dat niet dan durven ze je pc zelfs te blokkeren.
“Informatie over beveiligingsincidenten of updates van beveiligingssoftware sturen we via email naar abonnees van ons programma voor beveiligingsberichten. Onze helpdesk zal
hiervoor nooit proactief naar eindgebruikers bellen en al zeker nooit persoonlijke gegevens
vragen of gebruikers laten betalen”, zegt Philippe Rogge, General Manager van Microsoft
België en Luxemburg.

Je bent slachtoffer geworden !
Denk je dat je reeds slachtoffer bent geworden van deze oplichters, dan kan je best je
computer onmiddellijk van het internet loskoppelen en een volledige scan uitvoeren met
een up-top-date virusscanner om de malware te verwijderen. Wijzig ook zeker al je
wachtwoorden, zowel van de computer als van al je internetaccounts. Heb je schade
geleden dan kan je een klacht neerleggen voor hacking en sabotage van je computer bij de
lokale politie.

Deze informatie wordt u meegedeeld door de PZ Grens
Kapellensteenweg 32, 2920 Kalmthout
Tel: 03/620.29.29
Wil je ons mailen:
info@pzgrens.be
Meer nieuws over de Lokale politiezone Grens vindt je ook op onze website: www.pzgrens.be

