PERSBERICHT ASSISENPROCES TE TONGEREN: beschuldigde HARDY Renaud

Binnenkort start in de assisenzaal te Tongeren het assisenproces tegen de beschuldigde
HARDY Renaud (geboren te Mechelen op 01.04.1962).
Hij wordt beschuldigd van 2 verkrachtingen, 2 moorden en 2 moordpogingen te Mechelen,
Zemst en Bonheiden tussen mei 2014 en september 2015.

Data:
-

Preliminaire zitting: donderdag 21 december 2017 om 14:00 uur (plechtige
zittingszaal, 1ste verdieping, Hof van Beroep te Antwerpen)
Zitting samenstelling jury: vrijdag 9 februari 2018 om 14:00 uur (assisenzaal
Tongeren)
Start zitting ten gronde: maandag 19 februari 2018 om 9:00 uur (assisenzaal
Tongeren)
Vermoedelijke duur van het proces: 15 werkdagen

Rechters: De voorzitter van het hof van assisen is Dirk Thys, raadsheer in het hof van beroep
te Antwerpen en de assessoren zijn mevrouw Kathleen Transaux en mevrouw Arlette
Winants, beiden ere-kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen.

Openbaar Ministerie: substituut-procureur-generaal Alexandra Van Kelst.

Griffier: mevrouw Sofie Bourgeois, griffier bij het hof van beroep te Antwerpen.

Advocaten: de beschuldigde zal worden bijgestaan door mr. F. Thiebaut, advocaat te
Mechelen, en de diverse burgerlijke partijen worden bijgestaan door mr. N. Vandebroek
(Leuven), mr. J. Vander Velpen (Antwerpen), mr. J. Vercammen (Mechelen), mr. W. Damen
(Antwerpen) en mr. J. Vermassen (Lede).

Persmagistraat: Jo Daenen (gsm: 0478/208.272, mail: jo.daenen@just.fgov.be)

Accreditaties voor journalisten:
In de eigenlijke assisenzaal zijn er maximum 10 plaatsen voorbehouden voor journalisten. In
de relaiszaal op de overloop boven aan de eigenlijke assisenzaal, waar het proces via een
videoscherm te volgen zal zijn, zijn er nog 8 plaatsen voorzien voor journalisten.
Journalisten die het proces in de eigenlijke assisenzaal op de eerste verdieping wensen te
volgen, dienen hiertoe op voorhand een accreditatie aan te vragen. Hiertoe dienen zij een
mail te versturen naar de persmagistraat Jo Daenen (jo.daenen@just.fgov.be) met de
vermelding van het medium (persagentschap, schrijvende pers, televisie,…) dat zij
vertegenwoordigen. Tevens dienen zij te vermelden of zij het proces (quasi) dagelijks zullen
volgen, dan wel occasioneel. Deze aanvraag dient te gebeuren uiterlijk op vrijdag 26 januari.
De geaccrediteerde journalisten zullen een rode badge krijgen, die hen gedurende het
volledige proces toegang verleent tot de eigenlijke assisenzaal. De andere journalisten
zullen een blauwe badge krijgen, die hen toegang verleent tot de relaiszaal.

Captatiewagens VRT/VTM/ATV:
Indien de media een captatiewagen wensen te plaatsen in de buurt van het gerechtsgebouw
op één of meerdere dagen van het assisenproces, dienen zij op voorhand een aanvraag te
doen bij de heer Smith (aanvraag vergunning) via mail anthony.smith@just.fgov.be of op
012/399.618.

Jo Daenen
persmagistraat

