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ONZE VERSLAGGEVER
IN ASSISEN GENT

JURY VELT OORDEEL NA VIJF UUR
LANGE BERAADSLAGING
Marc Van Overschelde is schuldig aan twee
gifmoorden. Dat heeft de assisenjury in Gent
afgelopen nacht rond 0.40 uur geoordeeld
na een vijf uur lange beraadslaging. De
apotheker gaf geen krimp toen de beslissing
werd voorgelezen. Vandaag kent hij zijn straf.

Tweede ICE BUCKET CHALLENGE brengt zo goed als niets op
Detweede IceBucketChallenge is een
stilledoodgestorven.Debefaamde
ijsemmeruitdaging,die inaugustus
opnieuwwerdgelanceerddooronder
anderenHermanVanRompuyen
LeahThys,heeft zogoedalsniets
opgebrachtvoorhetgoededoel.

Indezomervanvórig jaarwasdehype
nog gigantisch. In de hele wereld
kieperden bekende en onbekende
mensen een emmer ijswater over zich
heen voor de actie tegen de dodelijke
spierziekte ALS. Het internet werd
overspoeldmet filmpjes: op Facebook
alleen al 17 miljoen video’s. Van Bill
GatestotMarkZuckerberg,vanBartDe
Wever tot Vincent Kompany. Wereld-
wijd werd er met de Ice Bucket Chal-

lenge 215 miljoen euro opgehaald,
waarvan310.000euro inons land.
Begin augustus lanceerde de ALS Liga
een tweede Ice Bucket Challenge.
LeahThys (foto), KateRyanenHerman
Van Rompuy gaven het goede voor-
beeld, maar het mocht niet baten. «In
Amerika had een gespecialiseerd
bureau onderzoek gedaan en de Liga
aangeraden om opnieuw van start te
gaan met de Challenge. Volgens de
specialisten zou de hype nog vijf jaar
aanhouden. Ze hebben zich vergist»
zegtEvyReviers, CEOvanALSBelgië

Derde actie
De respons op de nieuwe oproep was
onbestaande.Erwerdengeen filmpjes
meer gepost en — erger — er kwam

ampergeldbinnen. Bedoelingwasom
peruitgevoerdeijsemmerdoopeenbe-
drag te storten aan de ALS Liga. «In de
VSiser50.000dollarbinnengekomen,
in ons land zelfs niets noemenswaar-
digs. De hype was duidelijk helemaal
over en bovendien waren er intussen
andereactiesdiedeaandachtvande
mensen opeisten. We wisten
vooraf datweeenrisiconamen,
dat de kans klein was dat de
hype zich zouherhalen.We
dachten: elke gift is beter
dan niets. Maar dit resultaat
ontgoochelt onswel.»
DeALSLigablijftnietbijdepakken
zitten. «Volgend jaar komen we terug
met een nieuwe, grote actie. Neen,
geen ijsemmermeer.» (PhG)

Onderzoek naar asbest
in 300 Vlaamse scholen

Eind dit jaar start OVAM een grootscheeps onderzoek
naar alle asbesthoudende materialen in 300 scholen.
Tijdensde inspectieswordenookstalenvanasbestgeno-
men,zoveelmogelijkbuitendeschooluren.Datschrijven
‘Het Belang van Limburg’ en de ‘Gazet Van Antwerpen’.
Het onderzoek zal ondermeer gebeurenmet bestaande
inventarissen en plannen, maar ook met inspecties ter
plaatse. Als het om de gevaarlijke soorten asbest gaat,
moeten de inspecteurs beschermpakken of maskers
dragen.«Alshetnodigisvolgensdearbeidswetgeving,
worden er maskers of beschermkledij gedragen en
kiezen we daarvoor een moment in overleg met de
school», aldus OVAM-woordvoerder Jan Verheyen in de
kranten. Het onderzoek is het eerste project van het
asbestafbouwplan dat de Openbare Vlaamse Afval-
stoffenmaatschappij in 2018 moet voorleggen. Omdat
inademing van asbest kankerverwekkend is, wil men
Vlaanderentegen2040asbestvrijmaken.

VanOverschelde kijkt
emotieloos voor zich uit
terwijl de beslissing van
de volksjurywordt voor-

gelezen. Foto PN

AanklagerBernadetteBaeyenslegdeeerderopdag
uitdatzenietoveréénnacht ijsging, toenzenade
gifmoord op Veerle Criel besliste om het onder-
zoek naar het overlijden van Hanane Jouami te
heropenen. «Ik was me ervan bewust dat ik
wonden zouopenenbij zijn kinderen, juist ophet
moment dat ze de draad van hun leven weer op-
gepikt hadden. Pas toen ik 200% zeker was van
mijnzaak,heb ikdebeslissinggenomen.»
«Eerst iets overVeerle Criel», gingBaeyens verder.
«In die zaak geeft de beschuldigde ons een aal-
moes. Hij bekent dat hij haar heeft willen doden
met gif. Al de rest — het wurgen van de dode, het
verzwaren van het lijk, het dumpen, et cetera —
dient om te verbergen dat hij gif heeft gebruikt.
Waaromwil hij dat in 2013 verbergen?Omdat hij
niet wil dat het onderzoek naar de dood van
Hanane heropend wordt. Vier jaar heeft hij zich
almachtig gevoeld. Ik, Marc Van Overschelde, de
PerfecteMoordenaar.Hijzalnooitbekennen.Om-
wille van zijn kinderen. En vooral: omdat hij dan
vandatvoetstukvalt.»
AanklagerBaeyenstoondevervolgensdriedingen
aan. Dat Hanane niet van planwas om zelfmoord
te plegen, dat ze dat nooit zou doen voor de ogen
vanhaar oudste dochter en dat ze dat onmogelijk
konmetnatriumpentobarbital.«Zijnplanbestond
al langer.Sindsdedagdathijmerktezewegwilde.
Tweedagenvoorhaardoodnamhijhaarmeenaar
het graf van Steven, de medepatiënt uit AZ Sint-
Lukas. De scène opdat grafwas het summumvan
wat een sadistische psychopaat iemand kan aan-
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doen. Voor haar was de emmer vol. Ze vluchtte
naar het ziekenhuis. Van Overschelde is haar
komenhalenenheeft zijnplanuitgevoerd.»
Meester Abderrahim Lahlali, advocaat van de
verdediging, kondigde aandat hij enmedepleiter
Walter Damen de «lawine aan informatie van de
afgelopen dagen» zouden weerleggen. Dat viel
achterafgezientochwattegen.«Deopnamesinde
psychiatrie waren niet vrijwillig, zoals men uwil
doen geloven. De objectieve elementen uit het
dossier zeggendat ze tweewekenvoorhaar dood
slecht inhaarvel zat.Het isniet zodathij al langer
bezigwasmethettoedienenvanbarbituraat:men
kanniet aantonendatMarcVanOverschelde ver-
antwoordelijk isvoorhetverdwijnenvan22gram
uit dat potje.» Lahlali zwaaide— vanzelfsprekend
—veelmethetoudedossier endeoudeverklarin-
genuit2009, toenernogonvoldoendeelementen
warenomdezelfmoordthesis teweerleggen.

Twijfel zaaien
Hij ging ook even uit de bocht, toen hij de familie
vanHananefrontaalaanviel. «Diefamilieschaam-
de zich voor haar. Weet je hoe vaak die mensen
daar (wijst naar de zussen) hun zus hebben be-
zocht?Nulkeer. Zograagzagenzehaar.»

zit met ongelofelijk veel vragen en opmerkingen
diedeonschuldvanmijnclientkunnenaantonen.
Maar geen van die zaken is goed onderzocht. Dus
ikgamijschuldigmakenaanhetzaaienvantwijfel.
Dat is ookmijn taak.»
«Kan het geen zelfmoord zijn? Of een ongeval?
Heeft men stilgestaan bij de idee dat Hanane iets
kendevanbarbituraten?Zouzehetnietgenomen
hebben om goed te slapen? Zou het niet kunnen
dat ze het product ’s ochtends heeft genomen,
wakker isgeworden,nogietsheeftgenomenenzo
dedodelijkedosisoverschredenheeft? ‘Zouinder-
daad kunnen’, zei de deskundige. Maar uiteraard
is ze voor alle andere partijen niet meer wakker
geworden.Wewetenhetniet. Omdatwenietwe-
tenwanneer ze overleden is. Dewetsdokter heeft
de kamertemperatuur en haar gewicht geraamd.
Hoe wil je dan het tijdstip van overlijden correct
vaststellen?Ikhebopdefoto’svandieslaapkamer
vastgestelddatdaarzevenpottekesstonden.Zaten
daar de pillen in?We weten het niet, want het is
destijds niet onderzocht. Maar nu krijgen we de
volle laag.»Damen vroeg zijn cliënt onschuldig te
verklarenaandegifmoordopHanane Jouami.

Nu of nooit
Filip Van Hende, advocaat van de familie van
VeerleCriel, repliceerdeuitermatescherpvoorzijn
doen. «Wij zijn diep verontwaardigd. Ge kunt
iemand doden. En ge kunt iemand doodzwijgen.
Eén zinnetje maakt ge hier vuil aan de moord op
Veerle Criel. Geen enkel antwoorden op onze
vragen.Waarommoest ze dood?Wij willen daar
nú een antwoord op.Want als dit boek dichtgaat,
metaldezeopenvragen,danisditproceswaarde-
loos geweest voor deze mensen. Het is now or
never!»
Hans Rieder haalde dan nog even de verdediging
door demangel. Om te besluiten: «Er is geen een-
heid van opzet. De twee verschillende feiten zijn
in afzonderlijke omstandigheden tot stand ge-
komen.Daaroverzal laternoggezegdwordenwat
moet gezegd worden. (Hij bedoelt dat er in geval
van schuldigverklaringaanbeide, tweekeer levens-
lang kan worden gevorderd en uitgesproken, red.)
Dames enheren,MarcVanOverschelde is levens-
gevaarlijk. Twee vrouwen heeft hij zéker ver-
moord. Stefan De Greef is ontsnapt omdat Van
Overschelde door visumproblemen niet tot in
India geraakte. En de dood van Steven, de mede-
patiënt uit AZ Sint-Lukas, is voor mij een groot
vraagteken.»
Van Overschelde zelf kreeg het laatste woord. In
zijn bekende, koele psychopatenstijl sprak hij:
«Aan de nabestaanden van Veerle Criel wil ik
zeggen dat ik de waarheid heb verteld. Het flesje
hebikeffectief inhetkanaalgegooidennietterug-
geplaatst.Mijndaadwasonmenselijk. Ikdenkmet
veel spijt terug aan die zondag.Watmijn echtge-
note betreft: ik blijf erbij dat ik geen hand had in
haar dood. Mijn eigen familie wil ik nog zeggen
dat ik veel spijt heb voor de pijn die ik hen heb
aangedaan en de mediastorm waarin ze zijn
terechtgekomen.»
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Dubbele
moord, maar
geen krimp

Die uitval kwam Lahlali in de replieken op een
zware aanvaring met Hans Rieder, advocaat van
één van de zussen, te staan. «Wat hebben wij ge-
leerd van onze grote leermeesters, Van Eeckhaut,
Verstringhe,LeoMartens?Vandeslachtoffersblijf
je af! Begin hier niet met de verklaringen van
kwetsbareallochtonemensenuit verband te ruk-
ken.» Medepleiter Jorgen Van Laer noemde het
ronduit «onbeschoft».
WalterDamenbegaf zichnietopdatgladdeijs.«Ik

Regering wil af van langdradige assisenprocessen
De Raad van State is het niet
eens met de hervormingen voor
assisenprocessen van minister
vanJustitieKoenGeens(CD&V).
Die pleitte ervoor om enkel mis-
daden tegen politie of met een
minderjarig slachtoffer voor een
volksjury te brengen. «Discrimi-
natie», zegt de Raad van State.
«Zocreëer jeongelijkheidtussen
verdachten die voor hetzelfde
feitdeenekeervooreengewone

rechtbankendeanderekeervoor
een volksjury zouden komen.
Hetzelfde geldt voor de slacht-
offers.» Binnen de regering is al
geanticipeerdopdebemerkingen
en zijn afspraken gemaakt om
assisen helemaal af te bouwen
doorállefeitencorrectionaliseer-
baar te maken. Alleen als de
kamervaninbeschuldigingstelling
oordeelt dat een assisenproces
met volksjury noodzakelijk is,

zalhetprocesdaarplaatsvinden.
Binnen de magistratuur werd
assisen al geruime tijd als tijd-
verlies beschouwd. Ook onder-
zoeksrechtersenspeurdersdelen
over het algemeen die mening.
De regering neemt deze omweg
om het aantal assisenprocessen
af te bouwen, omdat een echte
afschaffing enkel kan gebeuren
als er een tweederdemeerder-
heid is inhetparlement. (KSN)
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Demoeder en zus van slachtofferVeerle Criel
zoeken steun bij elkaar. Foto PN


