TONGEREN - Erwin Lodders is vrijdag veroordeeld zetel, niet in een maïsveld waar ze
meisje vermoorden." Blanco
tot een levenslange celstraf voor de moord op Gabby een
strafregister? Het feit dat hij de
Hessels. Vooral de uiterst gewelddadige en respect- burgerlijke partijen intussen al voor
loze manier waarop Lodders het 18-jarige meisje om een stukje vergoedde? Eén na één
de argumenten van tafel
het leven had gebracht, was bijassisenhoÍ en -jury in werden
geveegd door Boyen. die naar eigen
het verkeerde keelgat geschoten.
zeggen niet veel echte spijt - behalve
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Plaabvan de

ProcureurPatrick Boyen wond er
gisteren geen doekjes om en eiste
levenslang. "Deze feiten zijn de
ergste dieje kan plegen. Je kan op
geen manier dichter bij je slachtoffer komen, dan zoals Erwin Lodders dat gedaan heeft. Hrl is zelfs
'in' het slachtoffer gegaan."

Een fulminerende Boyen richtte
zich rechtstreeks tot de man in de
L.eschuldigdenbox: "Wat heeft dat

mtiske u in godsnaam misdaan,
da| ze zo'n gruwelijke dood verDat ge haar verkracht,
wurgt. doodstampt en leegge-

dient,l.e?

bloed lchterlaat. Zoiets wenst

ge

(Riemst)

uw ergste vijand toch niet toe.

En zeker niet een lieve. zachte.
jonge vrouw, klaar om de wereld
te veroveren."

Burn-out
Volgens Boyen kon er geen sprake

zijn van verzachtende omstandigheden. Dat hij zijn moeder als
oeuter had moeten missen? "Er
Zijn duizenden gezinnen waar kinderen in moeilijke omstandigheden opgroeien en die niet aan het
verkrachten en folteren slaan. " Dat
Lodders overwerkt was? "Mensen
met een burn-out belanden oo een

danvoor ztchzelf - had bemerkt bii
Lodders. "Ge hebt niet alleen hei
leven van Gabby ontnorlen, maar
ook dat van haar ouders en haar
vriend Bart."

Modelburger
Gino Houbrechts, advocaat van
Erwin Lodders, speelde open kaart
en vroeg "een ietsjes lichtere straf"
dan levenslang. "Erwin Lodders is
geen monster, maar een medemens
die modelburger was tot l juli 2007
om vier uur 's nachts."
Na goed twee uur beraadslagen,

waren jury en hof eruit. Zehielden

geen rekening mel verzachtende
omstandigheden. Integen deel, ze
waren onder meer gedegouteerd
door "de gruwel van de feiten, de
zinloosheid ervan, en de escalatie
van geweld die leidde tot de ontmenselijking van het slachtoffer" en
hielden ook rekening met "het niet
in woorden te bevatten leed van de
ouders en vriend". Erwin Lodders
aanhoorde het verdict - levenslans
- met diepgebogen hoold, zondei
ook maar eén krimp te geven.

Jan-Roel DRIESSEN
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Bende Nigeriaanse vrouwenhandelaars in Riemst en Lanaken opgerold

14:28 De federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Tongeren heeft de voorbije vu'eek een bende Nigeriaanse

vrouwenhandelaats opgerold die opereerde vanuit Riemst en Lanaken. De bende smokkelde Nigeriaanse \rrouwen
naar Limburg om hen in de prosirutie te laten rverken.

Kredietkaartenfraude
Verder wordt de bende ook verdacht van wirwas en kredietkaartenfraude, waarbij ze luxegoederen via internet
kochten met gestolen kredietkaartennummers.
Àan het hoofd van de criminele organisatie stond een Nigeriaan die in Lanaken rvoonde. De overige leden
verbleven illegaal in ons land.

Illegaal
Viif personen werden opgepakt, r'ier van hen zijn opgesloten in

de gevangenis. Verder zljnr.og drie illegale

Nigerianen door de Dienst Vreemdelingenzaken opgesloten. 211 wotden uitgewezen.
FIet onderzoek wordt vooltgezet door dc afdeling mensenhandel van de FGP T'ongeren.

http://www.hbvl.be/limburg/lanaken/bende-nigeriaanse-vrouwenhandelaars-in-riemst-... 2711112009
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Bendeleider speelt 20 miljoen aan coke kwijt
Vanuit zrln r illa organiseerde kopstuk zijn criminele activiterten
l{fed:' il ; circlic. l!'t:tecr /el

I

MEERLE/TURNIIOUT - Een criminele organisatie is 433kilo cocaine k\\ iit- gespeeld De straat\\aarde van
dedrugsbcdraagttreerdan20miljoeneuro Negenbendeledenzittenindecel Depolitienamookuapens.
qeld en een drugslab in besJag
De speurders beschourven kopstuk Cor A . die zondag zijn 52ste ver.iaardag viert. als een echte
grenscrirnineel VanuitzljnvillaaandeRietweginMeerleorganiseerdehijzijnzaakjes
Zijnnetuerk
spreidde zich uit over heel Europa Hij deinsde er niet voor terug om geueld te gebruiken ofmedeuerkers lstbto I Ian 2
intirnideren Het gerecht narr zijn sagenpark - een Porsche- een Mercedes- een Volks*asen en een Mini (-r Repro Louis Verbraeken
Cooper in beslag
Cor A beschouu,de zijn criminele business als een tàmilieactiviteit Ook zijn vrouu'Hendrica V N . zijn
schoonbroer Johannes V N (48) en zijn stiefzoon JetÈey V H maakten deel uit van de bende en zitten in
voorarest 'Zijn echtgenote had geen leidinggelende functie. maar ze *as op de hoogte van zijn handel en
uandel'. zegt een speurder

http //www. nieuwsblad.be/artic le/detai
:

l.

aspx?articleid:BK2 HCNDU
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Bendeleden blijven in gevangenis - 07/1112009
MEERLEILILLEIBEERSE Bendeleden blijven in gevangenis
De raadkamer in Turnhout bevestigde gisteren de aanhouding van
drie verdachten die deel zouden uitmaken van een grote criminele
organisatie die eind oktober werd opgerold. Het kopstuk is de
Nederlander Cor A. (52) uit Meerle. De zaakvanzrln echtgenote,
Hendrica V.N. (47), is uitgesteld. Ook zij blijft in de cel. De
aanhouding van Jeffrey V.H. (25) uit Zundert, de stiefzoon van de
bendeleider, is verlengd, evenals die van Michel M. (41) uit Lille
en Hendrik V.D.W. (50) uit Beerse. De negenkoppige bende
speelde onder meer 433kilo cocaine kwijt. De straatwaarde van de
drugs bedraagt meer dan 20 miljoen euro.

(IMA)

http://www.nieuwsblad.be/Article,lPrintArticle.aspx?ArticleID:1K2HLGD7
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