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DOKTER LETIEXHE VRIJGESPROKEN NA VIJF UUR BERAADSLAGING
«Ik kan het moeilijk geloven. Eindelijk komt er een einde aan
de nachtmerrie. Geef me een paar dagen om op mijn plooi te
komen. Nadien zien we wel hoe ik verder ga met mijn leven.»

Dokter Michel Letiexhe reageerde stoïcijns op zijn vrijspraak.
De zaal vol supporters barstte uit in applaus en hoerageroep.
«Bravo Michééééél. Eindelijk hebben we onze dokter terug.»

Applaus en hoera

IK GA NU NAAR
MIJN ZIEKE
MOEDER. ZE WAS
HIER TWEE WEKEN
LANG OM ME TE
STEUNEN, MAAR
VANDAAG IS
HET HAAR TE VEEL
GEWORDEN

ASSISEN
LUIK
DE ZAAK-LETIEXHE

«Nee op de eerste en de derde
vraag.» Op het moment dat voorzitter Robert Gérard die cruciale
zin uit het arrest uitspraak, rolde
een golf van applaus en hoerageroep door de Luikse assisenzaal.
Catherine Lahaye, de huidige
vriendin van de dokter, weende
van geluk. Wat later viel ze de
dokter in de armen en kuste hem
voor alle camera’s. Dolgelukkig.
Letiexhes ex Marie Vossen — ook
vrijgesproken over de ganse lijn
— had toen de zaal al lang verlaten. Als een dief in die nacht, in
het gezelschap van haar zus en
professor Crahay, de minnaar
voor wie ze destijds Letiexhe verliet. Bij het aanhoren van de beslissing van de jury trok ze een
vreselijk lijkbiddergezicht. «Die
reactie zegt alles over de achtergrond van dit proces», reageerde

ERWIN VERHOEVEN
BESCHULDIGDEN: Michel Letiexhe
(42)en Marie Vossen (39).
SLACHTOFFERS: Josée Julemont
(71) en Berthe Loix (70).
PLAATS FEITEN: Het huis van Letiexhe en Vossen in La Reid voor de
moord op Julemont. De flat van
Berthe Loix in Luik en het hospitaal
van Esneux voor de moord op Loix.
DATUM FEITEN: 10 februari 2001 en
24 januari 2002.
FEITEN: Moord. Letiexhe, vermaard
endocrinoloog in de regio Luik, zou
de twee tantes van zijn vrouw Marie
vermoord hebben met een overdosis
insuline. Doel was volgens de aanklacht de erfenis opstrijken. De dokter ontkent en de lijken zijn verast.
Maar Vossen, intussen zijn ex, maakte een opname met zijn ‘bekentenissen’. Die kwam boven water toen hun
Heel wat patiënten woonden het proces bij en overlaadden hun dokter met geschenken en gelukwensen.
scheiding beslechtwerd in het nadeel
van de vrouw. Vossen wordt
beschuldigd van mededaderschap,
schuldig verzuim en heling.
ADVOCATEN
VERDEDIGING:
Mayence en Meurice voor Letiexhe.
Delobel en Swennen voor Vossen.

Michel Letiexhe

meester Mayence, advocaat van
Letiexhe, achteraf. «Vossen
wordt vrijgesproken en is ontevreden. Ze hechtte al die tijd
meer belang aan een veroordeling van Letiexhe dan aan haar
eigen vrijspraak.»

Als de inwijking van anderstaligen, vooral EU-burgers, in
Kraainem en Wezembeek tegen
hetzelfde tempo doorgaat, zal er
in 2020 geen Franstalige meerderheid meer zijn in deze twee
gemeenten met faciliteiten. Dat
beweert Kamerlid Luk Van Biesen
aan de hand van eigen berekeningen.
In de periode 1990-2010 steeg het
aantal niet-Belgen in de twee
gemeenten van 17 tot 25%. Het
aantal Belgen liep terug van 82 tot
74%. Maar volgens Van Biesen
zijn er nog slechts 56% (Kraainem) en 59% (Wezembeek)
Franstalige identiteitskaarten. Als
deze evolutie aanhoudt, daalt hun
aandeel in de bevolking over tien
jaar onder de 50%. Van Biesen, die
zelf in Kraainem woont, vraagt de
Vlaamse regering daarom de
EU-burgers kennis te laten maken
met de Vlaamse cultuur.
(LVDK)

Duiveluitdrijver
Layla blijft in cel
Het onderzoek naar de dood van
het lesbische moslimmeisje
Layla Hachichi (18) is technisch
vrijwel rond. Layla kwam in
oktober vorig jaar om nadat ze
brandwonden opliep tijdens of
na een duiveluitdrijving. De
diepe verwondingen op de buik,
knieën en voeten van het meisje
blijken afkomstig van een bijtend zuur. Een gebedsgenezer
die de ouders hadden binnengehaald, ontkent dat hij Layla
met dit product heeft behandeld. Toen hij het meisje achterliet na zijn laatste gebedsritueel,
leefde Layla nog. Pas de ochtend
nadien lag ze dood in haar bed.
De man blijft voorlopig wel in de
cel. Hij vroeg gisteren zijn vrijlating, maar die werd geweigerd
door de Kamer voor Inbeschuldigingstelling. (PLA)

Ministers naar Cannes:
regering vergadert niet

Als een vrij man omhelst
Letiexhe zijn huidige vriendin.

De Brusselse regering van
Charles Picqué kon gisteren niet
vergaderen. Er waren 4 ministers afwezig. Drie van hen,
onder wie de minister-president
zelf, waren in het Franse Cannes
voor de internationale immobeurs MIPIM. De oppositie was
hierover niet te spreken. (LVDK)

Bewijzen
De jury had ruim vijf uur nodig
om tot haar beslissing te komen.
En in het vuur van de deliberatie
over dé vraag — Letiexhe vrij of
niet — vergaten de gezworenen
twee andere schuldvragen te beantwoorden. Waardoor voorzitter Gérard hen om zes uur terug
in beraad moest sturen en beschuldigden, advocaten en de
bomvolle zaal supporters van
Letiexhe nog langer in het ongewisse bleven. Van de motivering
van de beslissing maakten de
twaalf gezworenen wel heel
degelijk werk. «Geen materiële
bewijzen. De opname met
bekentenissen is onvoldoende
als bewijs, omdat ermee gesjoemeld kan zijn en we niet weten
in welke omstandigheden ze is
opgenomen. De feiten zijn pas
jaren na datum aan het licht
gebracht en in de conflictuele
context van een echtscheiding.

Van Biesen voorspelt
einde Franstalige
meerderheid in Kraainem

Letiexhes ex Marie Vossen
werd ook vrijgesproken.

Meester Mayence, zichtbaar
onder de indruk van het arrest.

De verklaringen van Vossen en
Servais moeten in diezelfde
conflictuele context gesitueerd
worden. De experten hebben de
redelijke twijfel niet kunnen
wegnemen.»
«De volksjury heeft haar rol gespeeld en volledig onze redenering gevolgd», zei een dolgelukkige Jean-Philippe Mayence. «Ze
wilden bewijzen, kregen die
onvoldoende en hebben gehandeld zoals het hoort.»
Thierry Delobel en FrançoisRené Swennen, advocaten van
Vossen, waren een stuk minder
enthousiast. «Blij dat onze cliën-

te is vrijgesproken. Maar ze voelt
zich wat aangevallen omdat ze
niet geloofd is. Het was niet aan
ons om aanklager te spelen,
maar Marie Vossen denkt nog
altijd dat wat Letiexhe haar
vertelde over de dood van haar
tantes, ook de waarheid is.»

Geheim
De bewogen laatste procesdag
begon met een laatste rondje
pleidooien over de schuld. Beide
beschuldigden kregen kort voor
het middaguur het laatste
woord. «Ik ben tevreden dat er
niet langer een vreselijk geheim

De boeien mogen uit: bij gebrek aan bewijzen werd
de dokter over de hele lijn vrijgesproken. Foto’s PN
als een last op mijn schouders
drukt. Ik heb veel angst. Maar ik
ben in het reine met mijn geweten», sprak een emotionele
Marie Vossen. Letiexhe zag op
dat moment bleker dan ooit. Hij
was nog slechts een schim van de
vrij zelfzekere arts die op de eerste procesdag het woord nam. «Ik
heb deze nachtmerrie overleefd
dankzij mijn kinderen. Kinderen
die ik niet heb zien opgroeien.
Laat me terugkeren naar mijn
kinderen, naar mijn ouders. Alstublieft.» De jury ging uren later
in op zijn smeekbede. «Ik ga nu
naar mijn zieke moeder», was

Letiexhes eerste reactie. «Ze was
hier twee weken lang om me te
steunen, maar vandaag is het
haar allemaal te veel geworden.
Laat me even tot rust komen. Of
ik dit verwachtte? Ik wist het niet
meer. Ik heb al die jaren geroepen dat ik onschuldig was en niemand geloofde me. Nu wil ik in
een zo sereen mogelijke sfeer het
beste voor mijn kinderen. Ik weet
nog niet of ik mijn beroep opnieuw zal uitoefenen. Dat zijn
zorgen voor later.» Waarop hij
één voor één alle aanwezige
patiënten omhelsde en zoende
en in de coulissen verdween.

Vier ziekenwagens
per jaar gestolen

In de periode 2000-2009 werden in ons land in totaal 34 ziekenwagens gestolen, of goed
vier per jaar Het merendeel in
Wallonië (15), gevolgd door
Vlaanderen (12) en Brussel (7).
De meeste ambulances werden
ontvreemd in 2006 (7) en 2001
(6). In 2008 en 2009 werden er
respectievelijk 2 en 1 gestolen.
Dat blijkt uit het antwoord van
minister Turtelboom op een
parlementaire vraag. De voorbije 10 jaar werden ook twee
brandweervoertuigen gestolen,
een aanhangwagen van een
watertank en een politiemotor.

Twee Belgische
legervoertuigen
over de kop
in Afghanistan
Twee gepantserde voertuigen
van het Belgische leger zijn bij
een verplaatsing op een erg
slechte strook in het noorden
van Afghanistan over de kop
gegaan. Bij het incident raakte
niemand gewond.
Videobeelden tonen hoe één
van de betrokken voertuigen
maandag op zijn flank belandde langs een piste nabij
Kunduz. Terwijl het andere
voertuig hulp probeerde te
leveren, kantelde het op zijn
beurt en maakte een driekwart buiteling vooraleer op
de flank stil te vallen. Een
militaire woordvoerder bevestigt het incident, maar
benadrukt dat er enkel materiële schade was.

EN ANDERE VERENIGINGEN TALMEN

GENTSE RECTOR DJ
OP STUDENTENFUIF

Artiesten wachten
op 500 miljoen
auteursrechten

De Gentse rector Paul Van Cauwenberge (60) nam
gisterenavond een wel héél andere gedaante aan:
voor een uitgelaten menigte van 2.000 studenten
werd hij – voor de allereerste keer in zijn leven –
even dj. Hij draaide op de studentenfuif die traditiegetrouw wordt georganiseerd aan de vooravond
van Dies Natalis, ofwel de verjaardag van de UGent.
Van achter zijn knoppen draaide ‘DJ PVC’ onder
meer ‘Rock around the clock’ van Bill Haley. «De mix
met nummers was al op voorhand gemaakt. Dus
zenuwachtig was ik niet echt. In principe moest ik
dus alleen maar op ‘start’ duwen. Maar mijn zinnen
tussen de nummers door heb ik wel geïmproviseerd,
net als mijn ‘dansmovekes’ (lacht).» (HDG) Foto JVK

Sabam en andere verenigingen die auteursrechten verdelen aan artiesten,
hadden bij de laatste telling in 2008 een half miljard euro nog niet uitbetaald.
«Een onverklaarbaar groot bedrag», zegt senator Bart Tommelein (Open Vld),
die de cijfers bekendmaakt. «Er wordt bewust met vertraging betaald,
de rente loopt zo lekker op.» Bevoegd minister van Economie Van Quickenborne zal met een nieuwe wet de controle op de verschillende maatschappijen
aanzienlijk strenger maken.
TONNY VERHAEGHE
Bij zowat alles wat we doen in het
leven, betalen we auteursrechten.
Een cd kopen, muziek beluisteren
op de radio, een optreden of feest
bijwonen, een film bekijken,
materiaal voor de computer
kopen of zelfs nu de krant lezen,
telkens worden er op één of
andere manier auteursrechten
geïnd. De laatste tijd zijn al veel
getuigenissen verschenen van
burgers die klagen over de fanatieke manier waarop dat geld
geïnd wordt. In Heist-op-denBerg moet een quizorganisator

ZO FANATIEK
ZE ZIJN IN
HET INNEN VAN
AUTEURSRECHTEN,
ZO LAKS ZIJN ZE
IN HET VERDELEN
VAN DAT GELD
Bart Tommelein

zelfs Sabam-taks betalen omdat
hij drie muziekvragen gesteld
heeft, met het bewuste melodietje
erbij. Alles samen nauwelijks
drie minuten muziek, maar voldoende om een aanmaning tot
betaling te krijgen.

Mooie rente
Sommige bedrijven, zoals kachelproducent Saey uit Heule, hebben
zelfs resoluut de radio verbannen
van de werkvloer omdat de taksen
te hoog oplopen. «Maar zo fanatiek
ze zijn in het innen van auteursrechten, zo laks zijn ze in het
verdelen van dat geld naar de
verschillende artiesten die er
recht op hebben», zegt Bart
Tommelein, die al jaren werkt op

dit dossier. «In de periode 19982008 is een gigantisch bedrag
opgehaald bij de burger:
2.274.587.220,80 euro. Twee en
een kwart miljard euro. Slechts
70 procent daarvan is bij de verschillende artiesten geraakt. Dat
betekent dat er nog bijna 480 miljoen euro daarvan, of 20 miljard
Belgische frank, niet uitbetaald is
aan de artiesten. Bewuste vertraging is het. Dat geld staat mooi
opeen rekening, en brengt flink wat
intrest op voor die verenigingen.»
Sabam, de grootste vennootschap, spreekt dat formeel tegen.
«Die bedragen kunnen niet meteen uitgekeerd worden», klinkt
het. «Soms kan pas drie jaar later
uitbetaald worden. Maar uiteindelijk komt alle geld bij de rechthebbenden terecht.»
«Zelfs dat betwijfel ik», zegt
Tommelein. «Sabam mag de laatste jaren dan al inspanningen gedaan hebben, de sommen kloppen
nog altijd niet. Sabam betaalt iets
minder dan 70 procent terug,
andere komen nauwelijks aan
50 procent of minder. En waar is
dat geld naartoe dat wij allemaal
betaald hebben? Bij veel van die
vennootschappen is het niet eens
mogelijk dat te controleren.»

die veelal via internet verspreid worden, richtte een belangengroep op.
«De grote artiesten, die vertegenwoordigd zijn door managers en
advocaten, worden goed uitbetaald.
De vele kleine en nieuwe groepen
blijven in de kou staan.»
Hij krijgt daarbij steun uit onverwachte hoek. Margriet Hermans is
bestuurslid van VLAPO en vertegenwoordigt zo de Vlaamse artiesten.
«Het hele systeem van uitbetaling
klopt niet, en daar betalen ook de
honderden kleine Vlaamse artiesten
de prijs voor. Veel artiesten zwijgen
echter. Uit vrees dat ze het kleine
bedrag dat ze krijgen, ook nog
zouden kwijtraken.»

Recordaantal gewonde dieren binnengebracht
De elf Vlaamse Opvangcentra
voor Vogels en Wilde Dieren
(VOC’s) vingen vorig jaar
23.431 noodlijdende beestjes
op. Dat zijn er 4.071 meer dan in
2008 en een absoluut record
sedert de oprichting in 1979.
Het ging om 19.792 vogels,
3.523 zoogdieren en 116 amfibieën en reptielen. Oorzaken

Altijd dezelfden
Bevoegd minister Vincent Van
Quickenborne (Open Vld) grijpt
alvast in. Op 1 april treedt een
nieuwe wet in werking die de
maatschappijen verplicht binnen
de twee jaar uit te betalen. «En
met strengere controles», zegt hij.
«Dat geld moet sneller en efficiënter verdeeld worden.»
Maar nog is niet iedereen
tevreden. Uit verschillende hoeken klinkt het dat het geld dan
nog telkens naar dezelfde groep
artiesten gaat. Kelvin Smits, vooral actief in nieuwe muziekgenres

«GENOCIDE SREBRENICA SCHULD
VAN HOMO’S»

Ex-NAVO-opperbevelhebber John Sheehan.

De val van Srebrenica had vermeden kunnen
worden als er geen homo’s in het Nederlandse leger zaten. Dat heeft de Amerikaanse
oud-generaal John Sheehan verklaard. De
Nederlandse troepen moesten de Bosnische
moslimenclave in 1995 bewaken, «maar het
bataljon was zwak en slecht opgeleid», zo
zei de voormalige NAVO-opperbevelhebber
op een hoorzitting van de Senaat. «Onder
meer omdat homo’s werden toegelaten. Zij
zijn te licht voor de oorlog. De Serviërs kwamen de stad in en konden 8.000 mannen vermoorden. De grootste massamoord in Europa sinds WOII.» De Nederlandse defensie
deed de aantijgingen al af als «nonsens». AFP

GEZOCHT: HARIGE RUG
Een Gents castingbureau is op zoek
naar een wel erg speciaal model.
«Voor een fotoproject zoeken we
een man met een erg behaarde rug.
Liefst met lichtere in plaats van
zwarte haren», klinkt het bij
Casting Studio.
Een bizar project? «We hebben de
behaarde rug nodig voor een
**
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advertentie in de cosmeticasfeer.
Meer kunnen we er nog niet over
zeggen», vertelt zaakvoerder Kris
De Meester. «We fotograferen enkel
de rug, dus het model in kwestie is
niet herkenbaar.»
Geïnteresseerden kunnen bellen
naar 0474/75.51.19 of mailen naar
hello@sarahtheys.be.
***

van de opname varieerden van
uit het nest gevallen jongen
over slachtoffers van verkeer,
jacht, vergiftiging, hoogspanningskabels en vensterglazen,
tot door het gerecht in beslag
genomen beschermde diersoorten. Dat het cijfer stijgt,
is volgens Vogelbescherming
Vlaanderen onder meer te

danken aan de toegenomen
bekendheid van de VOC’s door
televisieprogramma’s als ‘Dieren in nesten’.
59% van alle verzorgde beestjes werd weer vrijgelaten.
25% stierf aan de kwetsuren en
11% moest worden geëuthanaseerd vanwege onherstelbare
letsels. (GVV)

