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PRO JUSTITIA
BUITENVERVOL GINGSTELLING NA INVERDENKINGSTE LLING
BURGERLIJKE PARTIJ

VORDERING
DE PROCUREUR DES KONINGS,
Gezien de burgerlijke partijstelling van meesterMariaÍrne Cauwels, in de plaats van Mter
Filip Duwaerts en Mter InezVan Loock, advocaat te2610 Wilrijk voor en uit naam van
I . BVBA HRM Net met zetelte 2650 Edegem,Boniverlei 176 bus 14 met als
zaakvoerderDirk De Creus,wonendete 2650 Edegem,Bonverlei I 76 bus 14
2. BVBA FIDES Consulting,met zetelte2100 Antwerpen-Deurne,Santvoortbeeklaan
2l-23, met als zaakvoerderFilip De Saeger,wonendete 2930Brasschaat,Guyotdreef
110
3. Filip De Saeger,wonendete 2%a Brasschaat,Guotdreef I l0
bij akte verleden door onderzoeksrechter
Jean-ClaudeClaeys,te Gent op A2.li.2AA7;het
onderzoek geopendzijnde ingevolge dezestelling als burgerlijke partij.
Gezien de processtukkenten laste van :

ERNST

Marc,uitgever,geborente Leuvenop 06.12.1957,
wonendete 9000Gent,Bij
Sint-Jacobs
l2l0l0l

Inverdenkin ggesteld wegens:
te 9000 Gent en/of elders in het Rijk in de periode van 01.01.2005tot heden

A.

Ten nadele van BVBA HRM Net en Filip De Saeger, een wagen Renault Mégane,
kantoormateriaal en diverse computers die hem niet toebehoorde bedrieglijk
weggenomente hebben.( ter plaatsein beslaggesteld- stuk 288 e.v. )
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B.

Terwijl hij wist dat hij daartoe niet gerechtigd is, zich toegang te hebben verschaft tot
een informaticasysteemof zich daarin te hebben gehandhaafd.

C.

Aan BVBA HRM Net, BVBA FIDES en De Saegerdie klacht doen door geschriften al
dan niet gedrukt, door prenten of zinnebeeldendie aangeplakt,verspreid of verkocht, te
koop geboden of openlijk tentoongesteldworden kwaadwil[g een bepaald feit ten laste
gelegd te hebben dat zijn eer kan krenken of hern aan de openbare verachting kan
blootstellen en waaruan het wettelijk bewijs niet wordt geleverd, wanneer de wet het
bewijs van het ten laste gelegd feit toestaat.

Ovenvegende dat de burgerlijke
failli ssementsgeschil;

partijstelling

kadert in

de naweeën van

een

Overwegendedat er tegen de inverdenkinggestelde generlei bezwaar bestaat;
Gelet op artikel 128, 162 al.2 en 194 van het wetboek van Strafuordering
Vordert dat het aan de raadkamer behage,na de onderzoeksrechterin zijn verslag te hebben
gehoord, te verklaren dat er geenreden is tot vervolging en de burgerlijke partij te veroordelen
tot de kosten.

Gent,13.01.2008
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