
 

 

VERKLARING BENADEELDE PERSOON  
 

Dit document moet: 

− ofwel worden afgegeven tijdens het verhoor door de politie; 

− ofwel gemaild worden naar: stef.vangorp@police.belgium.eu 

− ofwel op het politiekantoor afgegeven worden. 
U kan dit persoonlijk of via uw advocaat doen. 

 
Ik verklaar benadeelde persoon te zijn in het kader van het dossier met pv-nummer: 
TU.48.L1.020658/2021.  De velden in rode kleur zijn verplicht in te vullen. 
 
1.  Mijn identiteit:  
 

Naam + voornaam:  ………………..………………………………………………………………… 

Plaats en datum geboorte:  ………………………………………………………………………….. 

Adres waar u woonde:  ………………………………………………………………………………. 

Adres waar u nu verblijft (indien anders dan vorige vraag): ……………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………….. 

Rijksregisternummer:  ……………………………………………………………………………….. 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: ….………………………………..……………………………………………….. 

 
Optredend in hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van:  
(in dit geval, gelieve deze hoedanigheid te preciseren: .........................................................)  
 

2.  De feiten waarvoor ik verklaar benadeeld te zijn, zijn de volgende :  
Plaats van de feiten:  2300 Turnhout, Boerenkrijglaan 17 - 19 
Datum van de feiten:  vrijdag 31 december 2021 
Aard van het misdrijf: ontploffing woning - mogelijke gaslek 
 

3.  De schade die ik lijd, is van deze aard (kopie van eventuele stavingsstukken bijvoegen): 
  

Lichamelijk:  ………………..………………………………………………………………… 

Materieel:  ………………………………………………………………………………….. 

Andere, namelijk):  ……………………………………………………………………………….…. 

Geen:    ………………………………………………………………………………. 

 
4.  (Enkel in te vullen indien geen schade werd aangekruist in vraag 3 ):  

Het persoonlijk belang om me benadeelde persoon te stellen is het volgende:  

 ……………..………………………………………………………………………………………….. 

………………..……………………………………………………………………………………….. 

 
5.  Ik wens uitdrukkelijk verhoord te worden in dit onderzoek. (Gelieve hier enkel “ja” op te 
 antwoorden als uw verklaring zou bijdragen aan de waarheidsvinding of bijkomende 
 inlichtingen hebt die nog niet gekend zijn) 

 

.................................................................................................................................................. 

 
Ik wens dat deze verklaring bij het dossier gevoegd wordt nadat het parket er akte van heeft opgesteld en dat ik bijgevolg op de hoogte 
wordt gebracht van de beslissing die de Procureur des Konings zal nemen op het einde van het onderzoek. Ik zal eveneens op de hoogte 
worden gebracht van het verloop van het dossier, m.n. van het instellen van een gerechtelijk onderzoek en de bepaling van een rechtsdag 
voor het onderzoeks-en vonnisgerecht. Ik weet bovendien dat ik elk document dat ik nuttig acht, kan laten toevoegen aan het dossier en 
dat ik toelating kan vragen om het dossier in te kijken of er een afschrift van te verkrijgen.  

 
Opgemaakt te Turnhout op ........../........... /2022  
(handtekening)  


