KELNER VRIJGELATEN DIE GELD GAF

"Di e man

OM EX TE VERMOORDEN

is

Vrouw in shock ne "onbegrijpelijke beslissing van raadkamer"
TONGEREN - De raadkamer van Tongeren
heeft vrijdag de 37jarige Bilzense kelner

vrijgelaten die drie
mannen geld gaf om
zijn ex te vermoorden.
"Een onbegrijpelijke
beslissing'!, reageert de
vrouw "lk ben in shock
en op de vlucht."
De Bilzense kelner belandde in
september vorig jaar in de cel
op verdenking van poging tot
moord. Eén van de drie mannen
die hij had benaderd om zijn ex te

vermoorden was naar de oolitie
gestapt. 'Al meer dan eeï jaar
was hij op zoek naar iemand die

de klus wilde klaren," vertelde
één van de drie mannen vorig
jaar in een gesprek met de krant.
"Hij maakte daar geen geheim
van. Hij heeft eerst één van zijn
kennissen aangezocht die op zijn
beurt een maat van mii inschakelde en zo kwam ik er obk aan te
pas. We besloten op zijn aanbod

in te gaan. Waarom? Omdat we
bang waren dat hij andere mannen zou vinden die de plannen
wél zouden uitvoeren. Er is al
voor minder geld gemoord. Mijn
gedacht over die kelner? Die man
is ziek en heeft hulp npdig."

De kelner en de drie mannen
maakten een afspraak met de
kelner. "Ergens in Bilzen, diep
in de nacht. Een van de mannen
filmde de geldoverdracht, op de

De 37-jarige Bilzense kelner (Íoto) vrijgelaten die drie mannen geld gaf om zijn ex te vermoorden, is weeÍ op wije voeten. Zijn ex-vrouw is in shock na het vernemen van het nieuws. Foto HBvL
beelden is te horen hoe de olannen
moesten worden uit sevoeid. "

De kelner gaf de riannen 5.000
euro als voorschot, als de klus
geklaard was, zouden ze de rest
van het geld krijgen, naar verluidt
nog een 20.000 euro. De 5.000 euro
maakten de mannen als bewiis over

aan de politie.

VECHTSCHEIDING
De kelner was drie jaar getrouwd
met Olga. Samen hebben ze eeÍl
zoontje van 5 jaar. De procedure

in de echtscheiding liep uit in een
vechtscheiding met het zoontje als

voorwaarde gekoppeld, zelfs geen
straat- of contactverbod."

inzet. De vrouw die in Maasmechelen woont. werdwiidas van de
beslissing van de Tongerseiaadkamer op de hoogte gebracht. "Ik ben

Het parket van Tongeren geeft aan

in shock. durf niet meer in mijn

vastgezeten en dat "de wettelijke

appartement te blijven. Hij zal ons
zoontie willen zien en die eeef ik
hem niet mee. Die man is psfchisch
gestoord. Aan zo iemanï geef ik

voorwaarden in verband met de
voorlopige hechtenis niet meer

mijn kind niet mee," zegt Olga.

"Ik snap die beslissing ook niet.
Aan zijn vrijlating is geen enkele

VOORWAARDEN VERVULD

dat'{e kelner

zes maanden heeft

venuld zí1n" en dat er " geen aanwijzingen zijn om aan te nemen dat
de man in herhaling zal vallen"
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