PZ VLAS
5456

Bijlage aan PV nr: KO. 11018915/2017 dd 06/10/2017

VEI Team 6
Oude-Vestingsstraat 2a
8500 KORTRIJK
(T) 003256239611
(F) 003256202282

CATEGORIE 111/3 - MEERDERJARIGE VERDACHTEN' VAN FEITEN WAARVOOR EEN
VRIJHEIDSSTRAF KAN WORDEN OPGELEGD
VERHOOR ZONDER SCHRIFTELIJKE UITNODIGING
AFSTAND BIJSTAND ADVOCAAT
Deel 1
Op 6 oktober 2017, 15:11
Wij, kINP OTTEVAERE B.
van de PZ VLAS vooraleer overte gaan tot het verhoorvan
Naam, Voornaam: VAN BELLE Jean,Marc,Charles,André
Geboren te Brugge op 26/06/1965
Nationaliteit: België
Ingeschreven te: 8510 KORTRIJK, Bellegemsestraat 36
die verschijnt zonder opgeroepen te zijn meteen schriftelijke uitnodiging met vermelding van rechten,
geven kennis van de beknopte mededelingvan de feiten waarover hij als verdachte zal verhoord worden, meer
bepaald: Ontvoeringvan een minderjarige vanaf 12 jaar of van een persoon die zich ineen kwetsbare toestand
bevindt.

geven kennis dat betrokkene:
10

het recht heeft om voor het verhoor een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat naar keuze of een hem
toegewezen advocaat, en zich door hem kan laten bijstaan tijdens hetverhoor2; dat hijzelf de nodige maatregelen
moet nemen om zich door een advocaat te laten bijstaan' en hij kan vragen het verhoor om die reden één maal uit
te stellen;
20 de keuze heeft na bekendmaking van zijn identiteit om een verklaring afte leggen, te antwoorden op de hem
gestelde vragen ofte zwijgen;
30 niet verplicht kan worden zichzelf te beschuldigen;
40
zijn verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt en bijgevolg tegen zichzelf of tegen anderen
personen worden aangewend;

1
2

Niet van hun vrijheid benomen.
Het model heeft betrekking op een verhoor inzakefeiten die een misdrijf uitmaken waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd.
Het model heeft betrekking op het verhoor vaneen verdachte die niet van zijn vrijheid is benomen.
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5° kan vragen dat alle vragen die hem worden gesteld en alle antwoorden die hij geeft, worden genoteerd inde
gebruikte bewoordingen;
6° nietvan zijn vrijheid is benomen en hij op elk ogenblik kan gaan en staan waar hij wil;
7° kan vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen;
8° gebruik mag maken van de documenten in zijn bezit, zonder dat daardoor het verhoor wordt uitgesteld en dat hij,
tijdens de ondervraging of later, mag vragen dat deze documenten bij het proces-verbaal van het verhoor of bij het
dossier worden gevoegd.
- Wij geven betrokkene voor het eerste verhoorde schriftelijke verklaring van zijn rechten 4.
VAN BELLE Jean,Marc, C/iarles,André

verklaart afstand te doen van het recht op een voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg met een advocaat en van de
bijstand van een advocaattijdens het verhoor en ondertekent een akte van afstand. De gedateerde en ondertekende
acte van afstand wordt in bijlage gevoegd bij het proces-verbaal van verhoor.

"schrappen indien niet past: geldt niet bijeen navolgend verhoor.
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Deel 2
Verhoren
VAN BELLE Jean,fI4arc, C/iarles,André

Te Kortrijk op vrijdag om 15:13 die op ondervraging verklaart:
-"Ik wens mij uitte drukken in het Nederlands en wens deze taal te gebruiken in de rechtspleging."
Ik neem kennis van de reden van het verhoor en verleen mijn vrijwillige medewerking.
Opsteller: Hoe kwam u in contact met Wielands Febe en WIELANDS Lena?
Betrokkene: Vandaag, deze morgen om 07:28u werd ik wakker gebeld op het nummer 05 6/25.25.20.
Dit is het nummervan SASAM (Stichting anti stalking anti mobbing). Ik vermoed dat het Lena was die mij opbelde.
Ze belde mij op dat ze weggelopen waren en dat ze niet op weekend wilden gaan bij de papa.
Ze zeiden dat ze aan het station van Mechelen stonden en de trein wilden nemen. Ze waren van plan om naar de
Ardennen te gaan. Ik zei dat het hen dat dit niet verstandig was om de trein zelfte nemen, en ofze mij konden
uitleggen waar ze stonden, Ik zei tegen hen dat ik ging afkomen om te praten met hen.
Ik zei dat ik er binnen een uur zou zijn, maar uiteindelijk reed ik er lu en 45min op door hetverkeer.
Ze belden ondertussen 5 â 6 keer om te vragen waar ik bleef Ik had deze rit ooktegen mijn zoon gezegd voor ik vertrok.
Hij is ondervoorzitter van de stichting SASAM.
Ze hebben gezegd dat ze in het station waren van Mechelen. Ik heb hen daar ook aangetroffen omstreeks 09:24u.
Opsteller: Hoe verliep het contact met hen daar ter plaatse?
Betrokkene: Heel goed. Ze waren heel blij om mij te zien. Ze wilden zo vlug mogelijk weg van het station. Ik denk
omdat ze niet opgespoord wensten te worden. In de auto vertelden ze mij wat er aan de hand was. Ze moesten dit
weekend naar hun papa, maar dat wilden ze absoluut niet. Ze vertelden mijn een aantal psychologisch vertrouwelijke
zaken die vrij ernstig zijn, maar ik mag dit niet vrijgeven vanwege mijn beroepsgeheim.
Wat relevant is volgens mij is dat ze reeds drie keer gevraagd hadden om niet naar papa te gaan, maar ze werden
verplicht te gaan. Ze werden verplicht door de medewerkers van 't Paserel.
Ze wilden van vandaag 06/10/17 tot volgende week vrijdag wegblijven. Ze gingen dan het volgende weekend naar
hun mama gaan. Ik kon dit afzwakken tot enkel dit weekend. Ondertussen ging ik naar de moeder rijden om hen daar
afte zetten. Toen ik in de buurt van Londerzeel kwam alwaar de moeder woont, zeiden ze dat ze dit absoluut niet
wilden. Ze wilden dit niet omdat ze dachten dat 't Paserel hen ging opsporen en hun dan toch ging verplichten om
naar de vaderte gaan.
Ze wilden dus ook niet naar de moeder, en dit verbaasde mij.
Ik denk dat ze gezegd hebben: "want mama kan ons ook niet beschermen",maar ik ben dit niet zeker.
Ze wilden zelfs geen knuffel geven aan de moeder, Ik was toen ongeveer 2km van hun moeder met mijn auto.
Ondertussen belde mijn broer mij op. Dit is de genaamde Van Belleiean-luc. Hij vroeg mij of ik niet eens wou
binnenspringen alvorens ik weer ging vertrekken naar Bulgarije.
We spraken afin Laakdalalwaarzijn zoon is aan hetverbouwen. Nogvooriktoekwam zagik mijn broerzwaaien, en hij
was mij ook aan het filmen. Dit is op zich niet ongewoon. Hij is daar een stuk maniakaal in.
Jean Luczei: "Ah ,je hebt weerandere kindjes bij.". Ik zei:"Ja, maardit is niet zo'n leuk geval". Toen zijnde kindjes
spontaan beginnen vertellen, en ik vind dit wel leuk. Dit was eerst in de tuin, en toen begon hette regenen en zijn we
naar binnen gegaan.
Ze vertelden opnieuw hetzelfde verhaal dat ze weggelopen waren. Ze waren toen al grotere plannen aan het maken.
Ze zeiden dat ze geld op zak hadden. Dit was het zo wat.
Toen sloeg de stemming van mijn broer om. Hij zei mij dat dit niet mocht. Dat dit gezien zou worden als kidnapping.
Toen sloegen de meisjes volledig dicht.
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Ik ben toen onmiddellijk vertrokken om het vertrouwen van de meisjes niette verliezen.
In de auto vroeg ik nogmaals aan de meisjes wat ze wilden. Ik stelde hen ook voor om naar Bel legem te gaan waar ze
mijn zoon kennen. Dit is Floris en hij is 25 jaar oud. Hij ging in het verleden nog gaan zwemmen met hen.
Ze zeiden hierop "Heel graag". Ze hadden ook geen ander goed alternatief opdat ogenblik.
Ik was toen inde richtingvan de autostrade te Wetteren aan het rijden. Ik vroeg hen of ze al iets gegeten hadden. Ik
legde hen ook uit dat ik vandaag naar Bulgarije moest, en dat ik hen maar een paar uur kon helpen. Ik had een afspraak
om 16:00u in Nijmegen met Anelia CHOPARI NOVA. Met wie ik zou verder reizen naar Bulagrije.
We moeten morgenavond trouwens in Wenen zijn, bijeen werk collega van haar van UNI KREDIT BULBANK.
Ik heb toen besloten om met hen naar de Macro te rijden om iets te eten. Inde Macro was het vertrouwen volledig
hersteld, en gaven ze mij meer details over water misliep bij de vaderen zijn vriendin. Ze vertelden mij een aantal
zaken, die ik nu niet in het dossier wil. Ik zal dit ten gepaste tijde ofopvraag van Parket vertellen opeen later tijdstip.
Dit zijn dingen uit het verleden die nu niet echt terzake doen.
Inde Macro kreeg ik telefoon van de politie. Ik had het niet meteen doordat het de politie van Wetteren was. In dit
geval gaf ik de kinderen door. Ik kom niet tussenin dossiers, Ik geef het woord dana ]tijd aan de betrokken cliënten.
Lena belde met de politie. [r werd 5x na elkaar om haar naam gevraagd. De politie zei haar dat ze haar niet konden
terugvinden in het systeem. Ik had haar gezegd dat ze moest antwoorden op alle gestelde vragen.
Het ander meisje werd lijkbleek en ze zei tegen mij: "Ze mogen ons niet vinden, ze mogen ons niet vinden. Anders
moeten we terug naar papa."
Ikzelf heb ook heel kort in het begin de politie aan de lijn gehad. Ik stelde mijzelf voor als verantwoordelijke van SASAM.
Ik vertelde hen ook dat ik instond voor de eerstelijnsopvang.
Op het einde van het telefoongesprek gaf de politie mij 30 minuten de tijd om detwee meisjes tot bij hen te brengen.
Ik zei dat ik hen wel zou brengen maar dat ik eerst dit gesprek wou afhandelen met de meisjes. Ik vertelde hen ook dat
ik de vertrouwensrelatie met de kinderen nooit zou verbreken.
Na het telefoongesprek zei Lena: "Uw broer heeft ons verraden, je had nooit mogen langsrijden bij uw broer." Ik zat op
dat ogenblik met een vertrouwenscrisis. Ze wilden alleen weglopen en ook niet naar de politie te gaan.
Ik heb ze rustig uitgelegd dat ik ze naar Bellegem kon brengen, maar dat ik dit adres al gegeven had aan de politie.
Ze gingen zeker moeten babbelen met de politie. Er waren dan nog wat gesprekken tussendoor. Ik ben toen beginnen
onderhandelen met hen.
De meisjes zijn zeer slim, ik kon praten met hen zoals ik met volwassenen kan praten. Ik stelde voor om naar de politie
te gaan van Londerzeel of Vilvoorde alwaar de papa en de mama wonen. Ze zeiden dat ze niemand meer vertrouwden,
Niemand geloofde hen nog.
Ik stelde voor om naar de politie van Kortrijk te gaan om gehoord te worden. Ik zei hen "Als ze tegen jullie zouden
zeggen dat ze echt niet naar de papa wilden gaan, en dat mijn zoon hen op maandag naar school zou kunnen brengen,
dat ze wel rekening zouden houden met hen." Ze moesten op zijn minst proberen van mij.
Ze gingen eerst niet akkoord, maartoen ik in de buurt van Harelbeke kwam gingen ze akkoord. Febe zei: "Ik wil niet dat
jij in de problemen komt door ons". Ik zei dat ze zich daar geen zorgen om diende te maken. dat ik dit voornamelijk voor
hen deed en dat het goed voor hen zou zijn als ze hun verhaal gingen kunnen doen.
In de wachtzaal hoopten ze dat het lang ging duren zodat ze niet naar papa zouden moeten gaan.
Ik wens te vermelden dat het onthaal van de politieagente zeer goed was. Ze vertelden mij dat het de eerste keer was
dat iemand opschrijft wat we echt willen en ons au sérieux neemt.
Dit was alles denk ik.
Opsteller: Wanneer kwam u de eerste keer in contact met Febe en Lena?
Betrokkene: Ik weet dit niet onmiddellijk. De klacht bij SASAM kwam binnen via de moeder ongeveer tweejaar
geleden. Eind 2015 of begin 2016. Het eerste contact kwam via de moeder. Ze kreeg ons nummer denk ik via de politie
of van familie.
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Ineen tweede fase gaat mijn zoon meestal via sport, bij hen was dit zwemmen, een eerste contact zoeken met de
kinderen. Die kinderen waren toen met de moeder in Océade, en we zijn toen naar daar gereden. We doen dit allemaal
gemoede lijk omdat we inde vertrouwen ssfee r zitten.
SASAM deed ook de bemiddeling bij de deurwaarder die fout was. Hij paste het beslag aan, gezien dit fout was.
We deden ook een bemiddeling ineen procedure via de Jeugd rechtbank.
Normaal spreken we ook altijd met de tweede partij, maar dit is hier niet gelukt.
In 2016 ben ik samen met twee professoren inde senaatscommissie geweest inzake de wijziging in strafwetgeving
inzake pesten. Zie Belgisch staatsblad.

Opsteller: Is er vandaag fysiek contact geweest met de kinderen?
Betrokkene: Neen. Ze sprongen wel in mijn armen als ik toekwam. Anders niet. Voor de rest houden wij het zo
afstandelijk als mogelijk.
Opsteller: Liet je het de politie weten datje richting Kortrijk zou rijden.
Betrokkene: Neen, omdat ik nog steeds in gesprek was met de kinderen. Het intake gesprek heeft voorrang. We
nemen eerst alle verantwoordelijkheid zelf en doen dan een doorverwijzing naar de dienst die bevoegd is.
In 90% van de gevallen is het zelfs omgekeerd. Nadat ze horen dat de politie niets kan doen, komen ze bij ons uit.
BRUNO DEPOOVER is mijn contact persoon in Brussel en kent mij persoonlijk omdat hij van ons een artikel wou voor in
Pol itea.
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Ik heb mijn verklaring gelezen.
Ik wens er niets aan toe te voegen ofte verbeteren.

Ik wil een kostenloze kopie van de tekst van mijn verhoor.
Ik ontvang deze onmiddellijk.
Het verhoor wordt beëindigd op 06/10/2017 om 16:33 uur.
Bevestigt en tekent.
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