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Deze krant is zo’n
180.000.000 

waard.

Fraude met bankkaarten
stijgt met 30 procent

Vorig jaar bleef de teller op 4.870 verrichtingen met gestolen bank-
kaarten staan.“Voor dit jaar komen we uit op 6.294,” zegt Gisèle
De Groote,woordvoerster van Bank Card Company (BCC).“Een
stijging van een derde in vergelijking met 2005.”
Onrustwekkend? “De bankkaart wordt nu eenmaal vaker ge-
bruikt,” legt De Groote uit. “Zo is het aantal elektronische beta-
lingen in ons land dit jaar met zo’n 12 procent gestegen. De kans
op fraude neemt dan ook automatisch toe.” Jaarlijks worden er bij
Banksys zo’n 700.000 bankkaarten geblokkeerd. De redenen zijn
meestal fraude, diefstal of verlies.
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HASSELT - Een volledig
zwarte gouverneur Ste-
vaert is de meest op-
vallende verschijning in
de nieuwe mediacam-
pagne van Oxfam. De
organisatie heeft tien
Belgische politici en
mediafiguren op onge-
wone wijze voor de
lens gebracht om het
belang van eerlijke
handel in de verf te
zetten.
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Herfst 2006
warmste uit
geschiedenis
BRUSSEL - “Met een gemiddelde
van 13 graden is deze herfst op weg
om de warmste uit de geschiedenis
te worden”, zegt VTM-weerman
Eddy De Mey. Volgens De Mey
waren de maanden september,ok-
tober en november, met een ge-
middelde van 12,3 graden, nooit
eerder zo warm. De Mey: “En dit
jaar is de winter verder weg dan
ooit. In Nederland gaat men er
vanuit dat de Benelux op weg is
naar de warmste herfst sinds 1706.”
Het vorige record dateert van vo-
rig jaar, met een gemiddelde van
12,3 graden. Als gevolg van het
warme weer daalde wel de ver-
koop van winterkleding in sep-
tember en oktober,zo blijkt uit een
peiling van Mode Unie,de bij Uni-
zo aangesloten zelfstandige detail-
handel. DoDe

Koperdieven
zakken af
naar Limburg
BERINGEN - De koperdieven die de
jongste maanden actief zijn langs de
Belgische spoorwegen verplaatsen
hun actieterrein onder meer naar
Limburg. De plaag begon in Brus-
sel, Mechelen en Charleroi. Omdat
de controles daar verscherpt zijn,
slaan de bendes nu hun slag elders.
Zo ondervond het treinverkeer tus-
sen Mol en Hasselt afgelopen
weekend hinder door een koper-
diefstal in Beringen. Vijftig meter
kabel verdween er. Het spoorweg-
en Securailpersoneel dat in Lim-
burg werkt, kreeg de instructie om
extra waakzaam te zijn. MM
Blz. 21.

BRUSSEL - Het aantal fraudege-
vallen met bankkaarten ligt dit
jaar al dertig procent hoger dan
in 2005. Dat blijkt uit cijfers van
Bank Card Company (BCC) die Het
Belang van Limburg kon inkijken.
Wel worden er almaar kleinere
bedragen ontvreemd. In totaal al
voor 2,9 miljoen euro in 2006.

‘Kruistocht in
spijkerbroek’ 
vandaag in
bioscoop

‘Kruistocht in
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DANA WINNER
“Chinouk mag niet
lijden onder
scheiding”

Eigen films met iPod
bekijken op vliegtuig

Stijn Stijnen 
staat ondanks 
blessure in doel

Foto PhN
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God populair,
godsdienst

niet

Bejaarden
leren beter
vallen in
‘valkliniek’
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