
 

 

 

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG  

TE ANTWERPEN VAN 5 JUNI 2019 

 
 

 

 

Inzake het Openbaar Ministerie  

 

 

 

en BURGERLIJKE PARTIJEN : 

 

 

 

1/ het INTERFEDERAAL CENTRUM VOOR GELIJKE KANSEN EN BESTRIJDING VAN 

DISCRIMINATIE EN RASICSME, "UNIA" genaamd, met zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 138 

 

burgerlijke partij, vertegenwoordigd door Meester XX, advocaat te Etterbeek 

 

 

 

2/ XX 

wonende te XX 

 

burgerlijke partij, bijgestaan door Meester XX, advocaat te Leuven 

 

 

 

3/ XX 

wonende te X 

 

burgerlijke partij, bijgestaan door Meester X, advocaat te Antwerpen 

 

 

 

tegen : 

 

 

XXXX    

RRN X 

geboren te Beerzel op X 

van Belgische nationaliteit 

wonende te X 

 

 

 

beklaagde, bijgestaan door Meester XX, advocaat te Antwerpen. 

 

 

 



2 
 

TENLASTELEGGINGEN 

 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

A 

vergunningsplichtige wapens - verkoop / overdracht door aan niet-erkende persoon of houder 

vergunning 

 

Als particulier een vergunningsplichtig vuurwapen voorhanden te hebben gehad zonder een 

voorafgaande vergunning verleend door de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de verzoeker. 

 

(artikelen 1, 2, 3,11§1, 23, 24, 25, 26, 29, 46, 47, 48 en 49 van de Wapenwet)  

te Antwerpen op 13 juni 2017 

 

- een dubbelschots juxta-posé jachtgeweer van het merk Baikal met fabrieksnummer 9366914 

- een grendelgeweer van het merk Voere met fabrieksnummer 906703 

 

 

 

B 

bezit munitie als particulier 

 

Als particulier die niet voldoet aan de artikelen 11 of 12 van de Wapenwet, munitie, patroonhulzen of 

projectielen, die niet onbruikbaar gemaakt zijn, voor vergunningsplichtige vuurwapens voorhanden te 

hebben gehad. 

 

(artikelen 1, 2, 3, 22 §1, derde en vierde lid, 23, 24, 25, 26, 29, 46, 47, 48 en 49 van de Wapenwet) 

te Antwerpen op 13 juni 2017 

 

- 50 patronen van het merk Winchester, type Super speed 36 gram, kaliber 12 

- 400 patronen van het merk Remington, kaliber .22LR 

- 50 patronen van het merk Winchester, kaliber .22LR 

- 50 patronen van het merk Sinoxid, kaliber .22LR 

- 50 patronen van het merk Flocchi, 8mm blank 

 

 

 

 

C 

verboden wapens - door de aard van het wapen 

 

Een verboden wapen te hebben vervaardigd, hersteld, te koop gesteld, verkocht, overgedragen, vervoerd, 

opgeslagen, voorhanden gehad of gedragen te hebben,  

(artikelen 3, 8, 23,24, 25, 26, 29, 46, 48 en 49 van de Wapenwet) 

 

te Antwerpen op 13 juni 2017 

 

namelijk een boksbeugel, een wapenstok (uitschuifbare matrak) en een pepperspray, 

D 

vrij verkrijgbare wapens - zonder wettige reden 

 

Een vrij verkrijgbaar wapen, te hebben gedragen zonder daartoe een wettige reden te kunnen aantonen. 

(artikelen 9, 23, 24, 25 en 26 van de Wapenwet) 

 

 te Antwerpen op 13 juni 2017 
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namelijk een alarmpistool van het merk Kimar model 85 met homologatienummer BEL00003 

 

 

 

E 

 

bedreigingen bij naamloos of ondertekend geschrift zonder bevel of voorwaarde met aanslagen op 

personen of eigendommen waarop criminele straffen zijn gesteld 

 

bij naamloos of ondertekend geschrift, zonder bevel of voorwaarde, niet nader genoemde slachtoffers te 

hebben bedreigd met een aanslag op personen of eigendommen waarop een criminele straf gesteld is. 

(art. 327 lid 2 Sw) 

 

te Antwerpen op 7 april 2014 

 

 

 

F belaging 

 

een persoon, met name de hierna vermelde personen, te hebben belaagd, terwijl hij wist of had moeten 

weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren. 

(art. 442 bis lid 1 Sw)  

 

1 

 

te Antwerpen in de periode van 1 december 2015 tot en met 12 augustus 2017, meermaals, op niet nader 

bepaalde data 

ten nadele van XX 

 

2 

 

te Antwerpen in de periode van 26 februari 2016 tot en met 13 juni 2017. meermaals, op niet nader 

bepaalde data 

 

ten nadele van X X 

 

 

G 

 

aanzetten tot haat of geweld jegens een groep, een gemeenschap of leden ervan 

 

in de omstandigheden genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek, namelijk hetzij in openbare 

bijeenkomsten of plaatsen, hetzij in tegenwoordigheid van verscheidene personen, in een plaats die niet 

openbaar is, maar toegankelijk voor een aantal personen die het recht hebben er te vergaderen of ze te 

bezoeken, hetzij in om het even welke plaats, in tegenwoordigheid van de beledigde en voor getuigen, 

hetzij door geschriften, al dan niet gedrukt, door prenten of zinnebeelden, die aangeplakt, verspreid of 

verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld worden, hetzij ten slotte door geschriften, die niet 

openbaar gemaakt, maar aan verscheidene personen toegestuurd of meegedeeld worden, te hebben 

aangezet tot haat of geweld jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan wegens hun 

nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming, en dit, zelfs 

buiten de in artikel 5 van de Racismewet d.d. 30/07/1981 bedoelde domeinen 

(art. 20,4° en 27 Wet 30/07/1981 jo art. 33 en 444 Sw) 

 

te Antwerpen In de periode van 7 april 2014 tot en met 13 juni 2017, meermaals, op niet nader bepaalde 

data 
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H 

 

verspreiden van denkbeelden gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat 

 

in de omstandigheden genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek, namelijk hetzij in openbare 

bijeenkomsten of plaatsen, hetzij in tegenwoordigheid van verscheidene personen, in een plaats die niet 

openbaar is, maar toegankelijk voor een aantal personen die het recht hebben er te vergaderen of ze te 

bezoeken, hetzij in om het even welke plaats, in tegenwoordigheid van de beledigde en voor getuigen, 

hetzij door geschriften, al dan niet gedrukt, door prenten of zinnebeelden, die aangeplakt, verspreid of 

verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld worden, hetzij ten slotte door geschriften, die niet 

openbaar gemaakt, maar aan verscheidene personen toegestuurd of meegedeeld worden, denkbeelden 

die zijn gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat te hebben verspreid 

(art. 21 en 27 Wet 30/07/1981 jo art. 33 en 444 Sw) 

 

te Antwerpen in de periode van 7 april 2014 tot en met 13 juni 2017, meermaals, op niet nader bepaalde 

data 

 

 

PROCEDURE 

 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting.  

 

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige partijen. 

 

 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

 

Ten gronde 

 

 

Beklaagde staat terecht voor diverse Inbreuken op de wapenwetgeving (tenlastelegging A, B, C en D), 

schriftelijke bedreigingen (tenlastelegging E), belaging van twee personen (tenlastelegging F), het 

aanzetten tot haat Jegens een groep, gemeenschap of leden ervan (tenlastelegging G) en het verspreiden 

van denkbeelden gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat (tenlastelegging H). 

 

 

Tenlastelegging A. B. C en D 

 

Bij huiszoeking op 23 juni 2017 vindt de politie vergunningsplichtige wapens en de munitie daarvoor, 

een aantal verboden wapens en een alarmpistool. 

 

Beklaagde werd ter terechtzitting van 8 mei 2019 uitgenodigd om zich te verdedigen op het feit dat in 

de tenlasteleggingen A, B, C en D een verkeerde datum werd vermeld, meer bepaald 13 juni 2017, daar 

waar deze 23 juni 2017 zou moeten zijn. De rechtbank herstelt deze materiële vergissing. 

 

De feiten van de tenlasteleggingen A, B, C en D, met als datum der feiten 23 juni 2017, zijn bewezen 

op basis van de vaststellingen van de verbalisanten, de resultaten van de huiszoeking en de verklaring 

van beklaagde. 

 

 

Tenlastelegging E 
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Op 7 april 2014 post beklaagde onder het Twitter-account "F." het volgende bericht in antwoord op 

volgend bericht "Marokkanen zitten 7x vaker in de bijstand, 5 x crimineler, en 22 x vaker schuldig aan 

straatroof dan autochtonen. Effectieve oplossing nodig": "Zeker weten I Etnische zuiveringen I". 

 

 

De tweet is een antwoord op een tweet waarbij mensen van Marokkaanse origine geviseerd worden, 

zodat duidelijk is dat beklaagde een etnische zuivering van deze personen vooropstelt. 

  

 

De feiten van de tenlastelegging E zijn bewezen op basis van de vaststellingen van de verbalisanten, de 

voorliggende tweet en de verklaring van beklaagde die bevestigt dat hij de beheerder was van dit 

Twitteraccount. 

 

 

Tenlastelegging F  

 

 

* 

 

Op 1 december 2016 legt burgerlijke partij X klacht neer lastens de beheerder van het Twitter-account 

@F.is_weer voor beledigingen, belaging, racisme en xenofobie. Zij deelt mee dat de twitteraar wekelijks 

tweets verstuurt waarin hij haar bestempelt als volksverrader en collaborateur en een "moslim-pijpende 

collaborerende hoer" wordt genoemd. Bij deze klacht worden de desbetreffende tweetberichten 

gevoegd, waarbij ook meermaals een fot van de burgerlijke partij wordt mee-getweet. 

 

 

In haar herverhoor van 11 juni 2017 verklaart de burgerlijke partij dat zij, sinds haar aanstelling als 

directeur van Unia, beledigingen aan haar adres ontvangt van het voormelde Twitter-account. De 

beledigingen gaan continu door. Ook reageert hij op tweets van andere personen en uit dan beledigingen 

aan haar adres. Hij postte onder meer een foto van ratten naast een foto van haarzelf met het onderschrift 

"alle ratten moeten uitgeroeid worden". Er wordt haar het verwijt gestuurd volksverraadster te zijn, 

antisemiet,... 

 

 

Beklaagde verklaart dat de persoonlijke scheldpartijen aan haar adres veroorzaakt zijn door het feit dat 

hij zich boos maakt omdat de klachten van moslims serieus worden genomen en die van hen niet. 

Wanneer hij geconfronteerd wordt met de tweets stelt beklaagde dat hij "chargeerde". In een gesprek 

zou hij zoiets nooit zeggen. 

 

 

* 

Op 16 juni 2017 legt burgerlijke partij X, beleidsmedewerkster bij Unia klacht neer. Zij verklaart dat ze 

een aantal opiniestukken schreef over een aantal maatschappelijke thema's die blijkbaar kwaad bloed 

zetten bij een aantal mensen. In 2017 maakte zij een film die vertoond werd via sociale media. Een 

Twitteraccount van een zekere F. liet zich zeer negatief en agressief uit tegen haar persoon. Er wordt 

opgeroepen tot haat en geweld jegens haar op grond van haar achtergrond. Deze F. maakt daarbij ook 

gebruik van een foto van haar om zijn boodschappen te tweeten. Een aantal voorbeelden van de 

Tweetberichten worden gevoegd. 

 

In zijn verhoor van 18 oktober 2017 geeft beklaagde toe dat alle aan burgerlijke partij X gerichte tweets 

door hem geplaatst werden. Hij zag haar tijdens een lezing en hij kreeg de indruk dat ze een 

Jodenhaatster was. Voor hem zijn antisemieten criminelen die bestraft moeten worden. 
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De incriminatieperiode met betrekking tot tenlastelegging F2 wordt ingekort. De eerste tweet die 

beklaagde verzond dateert immers van 26 februari 2017 (kaft 6; stuk 9). De incriminatieperiode wordt 

dan ook bepaald op "in de periode van 26 februari 2017 tot en met 13 Juni 2017, meermaals, op niet 

nader te bepalen data". 

 

De feiten van de tenlasteleggingen Fl en F2 (met verkorte incriminatieperiode) zijn bewezen op basis 

van de vaststellingen van de verbalisanten, de verklaringen van beide slachtoffers, de voorliggende 

Tweetberichten en de verklaring van beklaagde. 

 

Beklaagde doet via Twitter misprijzende, vijandige en haatdragende uitlatingen lastens burgerlijke 

partijen X en X met daarin misprijzende, vijandige en haatdragende boodschappen. Ook werden 

herhaaldelijk foto's van hen beiden verspreid. 

 

De burgerlijke partijen werden hierdoor ernstig verstoord in hun rust. Beklaagde moest weten dat hij 

zijn gedraging door de slachtoffers als verontrustend beschouwd zou worden. Beklaagde vraagt in een 

aantal van zijn tweets trouwens om "te pesten" en "te terroriseren". 

 

 

Ook de verzwarende omstandigheid dat deze belagingen gebeurden onder de verzwarende 

omstandigheid, voorzien In artikel 442 ter Sw., waartoe beklaagde de gelegenheid kreeg zich ter 

verdedigen ter zitting van 8 mei 2019, is bewezen. 

 

 

De drijfveer van beklaagde was immers haat, misprijzen en vijandigheid tegen de burgerlijke partijen, 

ingegeven door de in artikel 442 ter Sw. opgesomde criteria, In het bijzonder de afkomst en etnische 

afstamming van burgerlijke partij X, het misprijzen van het geslacht van beide burgerlijke partijen • die 

beklaagde "collaborateurs van de moslimgemeenschap" noemt en "moslim-pijpende" personen. 

 

 

 

Tenlastelegging G en H 

 

 

Op 26 oktober 2016 legt Unia klacht neer lastens onbekenden wegens inbreuken op de antiracismewet 

en de antidiscriminatiewet, meer bepaald tegen een man die onder de naam "F." via Twitter berichten 

tweet die de moslimgemeenschap viseert en daarbij zou aanzetten tot haat, discriminatie of geweld. Na 

een vordering tot identificatie tot de gebruiker ervan antwoordt Twitter dat het gaat om vrije 

meningsuiting en dat er daarom geen identificatie wordt doorgevoerd. 

 

 

Deze klacht wordt herhaald op 26 april 2017, waarbij ook voorbeelden van mogelijk strafbare uitingen 

worden gevoegd. 

 

 

Op 12 oktober 2016 ontvangt de politie een e-mail bericht met de mededeling dat een persoon 

"F._is_weer" via Twitter haatberichten verzendt aan het adres van moslims. 

 

 

Na verder onderzoek komt beklaagde in beeld als beheerder van dit account. 

 

 

Op 23 juni 2017 wordt overgegaan tot huiszoeking bij beklaagde. De politie vindt er, naast verscheidene 

wapens, twee laptops en affiches over het stoppen van de Islamisering. 
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In zijn verhoor stelt beklaagde dat de Twitter-accounts "F..." door hem beheerd worden. Hij startte ermee 

omdat hij zich niet kon vinden in het politieke discours dat hij overal leest. De geplaatste uitspraken zijn 

van zijn hand. Hij was dan waarschijnlijk een beetje aan het chargeren. Hij vindt de organisatie Unia 

antisemitisch, ze zouden zelf discrimineren en de moslims voortrekken. 

 

 

In zijn verhoor voor de onderzoeksrechter stelt hij dat hij verschillende uitspraken op Twitter postte die 

niet door de beugel kunnen, als hij de tweets achter elkaar leest beseft hij dat hij verkeerd bezig was. 

 

 

Exploitatie van de aangetroffen laptops leert dat beklaagde onder diverse Twitterprofielen opruiende 

boodschappen plaatst en daarbij ook foto's zet. 

 

 

De feiten van de tenlasteleggingen G en H zijn bewezen op basis van de vaststellingen van de 

verbalisanten, de inhoud van de tweets die beklaagde onder het account F_is_terug postte, de resultaten 

van de huiszoeking, de resultaten van de exploitatie van de aangetroffen laptops en de verklaring van 

beklaagde. 

 

 

 

Ten onrechte stelt beklaagde dat de redelijke termijn werd overschreden. Beklaagde werd een eerste 

keer ondervraagd op 23 juni 2017. Vervolgens werd het gerechtelijk onderzoek uitgebreid met twee 

nieuwe feiten, waarover beklaagde werd herverhoord op 18 oktober 2017. Ook de in beslag genomen 

laptops van beklaagde dienden geëxploiteerd te worden. 

  

 

Er volgde een beschikking tot mededeling op 31 oktober 2017, waarna de zaak op 24 oktober 2018 

verwezen werd naar de correctionele rechtbank. 

 

 

Op de inleidende zitting van 30 januari 2019 werden conclusietermijnen bepaald. 

 

 

Een verloop van 1,5 jaar tussen een eerste ondervraging en de behandeling van de zaak voor rechtbank 

is niet abnormaal lang. Er werden geen rechten van verdediging geschonden. Beklaagde had de 

mogelijkheid bewijsmateriaal te verzamelen. 

 

 

De redelijke termijn werd niet overschreden. 

 

 

Wat betreft de straftoemeting 

 

 

De feiten van tenlasteleggingen A, B, C, D (met als datum "23 juni 2017" i.p.v. "13 juni 2017"), E, Fl 

(met verzwarende omstandigheid 442 ter Sw), F2 (met verkorte incriminatieperiode en met verzwarende 

omstandigheid 442 ter Sw ), G en H vermengen zich als zijnde gepleegd met éénzelfde strafbaar opzet, 

zodat maar één straf dient opgelegd te worden. 

 

 

De feiten van de tenlasteleggingen zijn ernstig. 

 

 

Wapenbezit leidt tot maatschappelijke onveiligheid. 
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Via zijn Twitter account roept beklaagde expliciet op tot geweld tegen en het uitmoorden van moslims. 

 

 

Door zijn welbewust en doordacht handelen zet beklaagde derden bewust aan tot racisme. Hij plaatst 

racistische berichten en laat "volgers" toe racistische opmerkingen te blijven spuien. In onze 

maatschappij, die gesteund is op gelijkheid van kansen zonder enig onderscheid, kan dit niet getolereerd 

worden. 

 

 

De feiten getuigen van een totaal gebrek aan respect voor de medemens en de maatschappij. 

 

 

Beklaagde belaagt ook twee dames die voor Unia werken en staat niet stil bij het feit dat hij de rust van 

deze personen op ernstige wijze verstoort. 

 

De rechtbank houdt bij het bepalen van de strafmaat rekening met de aard en de ernst van de feiten, de 

omstandigheden waarin de feiten plaatsvonden, zijn aandeel, zijn persoonlijkheid en strafrechtelijk 

verleden. 

 

 

Beklaagde heeft een blanco strafregister. 

 

 

Een gevangenisstraf en geldboete zijn gepast. Gelet echter op zijn persoonlijkheid, zijn kans op 

verbetering en maatschappelijke integratie zal de rechtbank de uitvoering van de gevangenisstraf met 

uitstel opleggen. 

 

 

Om het ontradend karakter te optimaliseren wordt het uitstel gekoppeld aan de maximaal voorziene 

uitsteltermijn. 

 

 

 

BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

 

Wat betreft de burgerlijke partijstelling van Unia 

 

 

Deze burgerlijke partij leed schade tengevolge van de bewezen verklaarde feiten van de tenlastelegging 

G en H. 

 

 

Het gevorderde bedrag is voldoende bewezen aan de hand van het strafdossier en de voorgelegde 

stukken en wordt bij gebreke aan enige betwisting (gezien de verrichte betaling) toegekend. 

 

 

 

Wat betreft de burgerlijke partijstelling van XX 

 

Deze burgerlijke partij leed schade tengevolge van de bewezen verklaarde feiten van de tenlastelegging 

Fl. 
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Het gevorderde bedrag is voldoende bewezen aan de hand van het strafdossier en de voorgelegde 

stukken en wordt bij gebreke aan enige betwisting (gezien de verrichte betaling) toegekend. 

 

Wat betreft de burgerlijke partijstelling van XX 

 

Deze burgerlijke partij leed schade tengevolge van de bewezen verklaarde feiten van de tenlastelegging 

F2. 

 

 

Het gevorderde bedrag is voldoende bewezen aan de hand van het strafdossier en de voorgelegde 

stukken en wordt bij gebreke aan enige betwisting (gezien de verrichte betaling) toegekend. 

 

 

TOEGEPASTE WETTEN 

 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de misdrijven en de 

strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

 

artikelen 162,185,194,195 van het Wetboek van Strafvordering, 

artikelen 1, 3, 7 van het Strafwetboek, 

artikelen 11,12,14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935, gewijzigd door de wet van 3 

mei 2003; 

de verordeningen van de Raad van de ministers nr. 974/98 dd. 3/5/1998 en nr. 1103/97 dd. 17/6/1997 

en de wetten van 26/06/2000 en 30/06/2000 betreffende de invoering van de euro, 

artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, 

Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, 

artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, artikelen 28, 29 der wet van 1 augustus 

1985, artikelen 3 en 4 der wet van 17 april 1878, artikel 162bis van het Wetboek van Strafvordering, 

artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, artikelen 44 en 45 van het Strafwetboek, artikel 8 der wet van 

29 juni 1964, 

en bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen als aangehaald in voormelde tenlasteleggingen A, 

B, C, D, E, G en H, alsmede de artikelen 25, 38, 40,42,43, 65, 66, 99bis, 442bis, 442ter, 444 van het 

Strafwetboek. 

 

 

 

De rechtbank: 

 

op tegenspraak ten aanzien van xxxx, UNIA, XX, XX, 

 

 

Op strafgebied 

 

Beperkt de incriminatieperiode tot tenlastelegging F2 als volgt : "in de periode van 26 februari 2017 tot 

en met 13 juni 2017, meermaals, op niet nader te bepalen data". 

 

Vult de dagvaarding met betrekking tot tenlasteleggingen Fl en F2 aan met de verzwarende 

omstandigheid overeenkomstig artikel 442ter Sw. 

 

Herstelt de materiële vergissing zoals hierboven uiteengezet. 

 

Veroordeelt XX voor de tenlasteleggingen A, B, C, D (met als datum "23 juni 2017" i.p.v. "13 Juni 

2017"), E, Fl (met verzwarende omstandigheid 442ter Sw.), F2 (met verkorte incriminatieperiode en 

met verzwarende omstandigheid 442ter Sw.), G, H vermengd: 
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tot een hoofdgevangenisstraf van 10 maanden. 

 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 5 jaren vanaf heden wat 

betreft deze gevangenisstraf 

 

en tot een geldboete van 100,00 EUR, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 800,00 EUR. Boete 

vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 1 

maand. 

 

 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42,1° en 43 Sw., eigendom van beklaagde en dienstig voor 

het plegen van de feiten: OS 2017/13050 en OS 2017/13051. 

 

 

 

Veroordeelt XX : 

 

tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 

tweedelijnsbijstand. 

 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 53,58 EUR. 

 

tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen en 

gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden. 

 

tot de kosten van de strafvordering en begroot deze in hoofde van beklaagde op 28,25 EUR. 

 

 

Op burgerlijk gebied 

 

 

Wat betreft de burgerlijke partijstelling van Unia 

 

Verklaart de eis van de burgerlijke partij UNIA ontvankelijk en gegrond als volgt. 

 

Veroordeelt XXX om als schadevergoeding te betalen aan de burgerlijke partij UNIA de som van: 

vijfhonderd euro (500,00 EUR) definitief, te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf 1 januari 

2016 tot op heden, de gerechtelijke intresten en de kosten. 

 

Veroordeelt xxx om als rechtsplegingsvergoeding aan UNIA te betalen de som van 240,00 EUR. 

 

Dit alles onder aftrok van de betalingen die beklaagde bewijst te hebben gedaan. 

 

 

Wat betreft de burgerlijke partijstelling van XX 

 

Verklaart de eis van de burgerlijke partij XX ontvankelijk en gegrond als volgt. 

 

Veroordeelt xxx om als schadevergoeding te betalen aan de burgerlijke partij XX de som van: 

zevenhonderdvijftig euro (750,00 EUR) definitief, te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf 

23 juni 2017 tot op heden, de gerechtelijke intresten en de kosten. 

 

Veroordeelt XX om als rechtsplegingsvergoeding aan XX te betalen de som van 240,00 EUR. 
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Dit alles onder aftrok van de betalingen die beklaagde bewijst te hebben gedaan. 

 

 

Wat betreft de burgerlijke partijtelling van xx 

 

 

Verklaart de eis van de burgerlijke partij xx ontvankelijk en deels gegrond. 

 

Veroordeelt beklaagde xx om als schadevergoeding te betalen aan de burgerlijke partij xx de som van: 

zevenhonderdvijftig euro (750.00 EUR) definitief, te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf 

12 augustus 2017 tot op heden, de gerechtelijke intresten en de kosten. 

  

Veroordeelt xx om als rechtsplegingsvergoeding aan xx te betalen de som van 240,00 EUR. 

 

Dit alles onder aftrok van de betalingen die beklaagde bewijst te hebben gedaan. 

 

 

Wijst het meergevorderde af. 

 

 

 

 

 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting op 5 juni 2019 door de voorzitter, 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC3: -xx, rechter 

in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie,  

met bijstand van griffier xx 

 


