Ierse, Engelse, … ontmossers, asfalteerders,
dakreiniging, dak- of tuinaanleg, …
1. Probleemstelling
Reeds geruime tijd wordt de omgeving rond Kortrijk geconfronteerd met het fenomeen van de
“Engelse afalteerders”, een fenomeen dat al jaren aanhoudt op nationaal en internationaal vlak.
De daders rijden stelselmatig woonwijken en bedrijvenzones binnen en bieden particulieren of
bedrijven, waar opritten beschadigd of nog niet aangelegd zijn, aan deze te asfalteren of te
herstellen en dit voor een zeer lage prijs. Betrokkenen vragen geen voorschotten en werken zonder
factuur. In werkelijkheid gebruiken ze asfalt van minderwaardige kwaliteit en wanneer uiteindelijk
de afrekening wordt voorgelegd, ligt het te betalen bedrag vaak veel hoger dan het initiële
overeengekomen bedrag en wordt betaling in cash geëist.
Naast ‘asfalteerders’, bieden betrokkenen ook soms andere werken aan: dakreiniging of
dakontmossing, dak- of tuinaanleg.
Het gaat om een georganiseerde daderbende, meestal Britse of Oost-Europeese zigeuners die zich
voornamelijk verplaatsen met bestelwagens met Britse nummerplaten.
2. Wat kan u doen?
Wordt u aangesproken door dergelijke personen of krijgt u dergelijk voorstel tot het plaatsen van
een werk dan kunt u het volgende doen:
a. Nagaan of betrokkene(n) in het bezit is/zijn van twee noodzakelijke documenten met name
het A1-document en het Limosadocument (zie hierna een voorbeeld van beide
documenten). Vraag het gerust; de beide documenten moeten zij bij hun hebben. Is dit
niet het geval, wees dan heel op uw hoede. Onderteken geen documenten en betaal geen
voorschot.
b. Bij de minste twijfel belt u onze diensten op het nummer 051/26.26.26.
c. In afwachting van de komst van onze diensten:
i. Probeer te memoriseren hoe de personen er uitzien (kledij, haar, schoenen, groot of
klein, dik of dun, …).
ii. Indien mogelijk noteer de nummerplaat en het soort wagen waarmee zij rondrijden. Aan
welke zijde van het voertuig stond het stuur van de wagen?
Ziet u in uw woonwijk of op het bedrijventerrein verdachte voertuigen rondrijden (vreemde
nummerplaat of bestelwagens of dergelijke met Engelstalige reklame op die naar dergelijke
praktijken verwijzen, …) meldt dit dan meteen aan onze diensten op het nummer 051/26.26.26.
Noteer dan ook alvast de nummerplaat en het soort wagen (kleur, opschrift, soort voertuig, …).

Maar vooral laat niet na om onze diensten in te lichten
want wij zijn er voor u.

Voorbeeld A1-document

Voorbeeld LIMOSA-document

