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Geef gauwdieven

geen kans!

Sommige gauwdieven maken
gebruik van trucs of hulpmiddelen om een portefeuille te kunnen
stelen. Veelvoorkomende praktijken
zijn het besmeuren van de bovenkleding van een slachtoffer om de aandacht af te leiden en het lossnijden
van de jasvoering om de portefeuille
onopgemerkt te kunnen wegnemen.
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Bij aangifte van diefstal van uw
identiteitskaart of rijbewijs zullen de
politiediensten u een attest van verlies
afleveren en u informeren over
de wijze waarop u nieuwe
identiteitspapieren kan bekomen.

V.U.: Y. Van de Vloet, Wetstraat 26,
1040 BRUSSEL

Als u toch het slachtoffer
wordt van gauwdieven,
wendt u zich dan tot het
dichtstbijzijnde politiekantoor om
aangifte te doen van de diefstal en
om klacht neer te leggen.
In heel wat commissariaten beschikt
men over een fotoarchief dat u kan
raadplegen om de daders te
identificeren. Uw hulp is zeer
belangrijk om te vermijden dat
gauwdieven dezelfde dag nog
meer slachtoffers maken.

EEN INITIATIEF VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN : HET VAST SECRETARIAAT VOOR HET PREVENTIEBELEID IN SAMENWERKING MET DE FEDERALE POLITIE

Heel wat gauwdieven opereren niet alleen, maar
hebben helpers die voor
afleiding moeten zorgen of er met
de buitgemaakte portefeuille vandoor gaan. Let daarom op wanneer u « toevallig » wordt aangelopen of wanneer er in uw omgeving blijkbaar zonder reden
ineens opschudding ontstaat.
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Het verlies of de
diefstal van uw
krediet- of bankkaart kan
u best zo snel mogelijk
telefonisch melden bij
card-stop via het nummer 070/344.344. Deze
dienst is permanent
bereikbaar 24u./24u. en
dit 7 dagen per week.
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Persoonlijke papieren die u
niet verplicht bij zich moet
hebben, kan u best thuis laten.
Als u bijvoorbeeld een bezoek brengt
aan de kust of de ardennen en daarbij
enkel gebruik maakt van het openbaar
vervoer, is het veiliger uw rijbewijs die
dag uit uw portefeuille te halen.

Beperk de hoeveelheid baar
geld die u bij heeft en maak
zoveel mogelijk gebruik van bankkaarten, ze zijn een veilig betaalmiddel.
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Een portefeuille zit veiliger in een
achterzak van een broek of in de
binnenzak van een vest of mantel
wanneer u deze zakken afsluit.
Haalt u uw portefeuille boven om te
betalen, laat dan de inhoud ervan zo
weinig mogelijk zien aan de omstaanders.
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Vrouwen worden relatief
vaker het slachtoffer van
gauwdieven dan mannen.
Sluit daarom uw handtas altijd
goed af en draag ze tussen arm
en lichaam met de sluiting naar
binnen gekeerd. Of u nu wandelt,
stilstaat of zit, houd uw handtas
steeds in het oog en houd ze
dicht tegen u aan.
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Bewaar uw bankkaarten, uw
sleutels, en documenten waarop
uw adres aangegeven is, niet allemaal
samen. De (pin)code van uw bankkaart(en) kan u best uit het hoofd leren.

Gauwdieven maken handig
gebruik van het gedrang dat
bestaat bij het in- en uitstappen
van bus, tram, trein of metro. Houd
uw abonnement, rittenkaart of geld
daarom klaar zodat u uw portefeuille
niet moet bovenhalen op een moment
dat u minder aandachtig bent.
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