
 

 

PERSBERICHT  

FGP Limburg stond in 2019 voor 

trefzekerheid, innovatie en creativiteit 
362 nieuwe dossiers en 201 aanhoudingen in het kader van een niet aflatende 

strijd tegen georganiseerde criminaliteit in Limburg (en soms ver daarbuiten) 

BRUSSEL, 31/01/2019. - De Federale Gerechtelijke Politie van Limburg was in 2019 slagkrachtig. Ondanks de steeds 
toenemende complexiteit van de onderzoeken, de gestage toename van cybercrime die de traditionele 
criminaliteitsbestrijding steeds meer in vraag doet stellen, en ondanks de zware budgettaire en 
personeelsbezuinigingen waaronder de Federale Politie momenteel gebukt gaat, werden opnieuw sterke jaarcijfers 
neergezet. 
 
De tendens van het immer stijgend aantal nieuwe onderzoeken zette zich door in 2019: 362 nieuwe onderzoeken 
werden aangemeld, tegenover 295 in 2018 (een stijging van 23%). Slechts 4,2% van de besteedde capaciteit in 2019 
mondde uit in een seponering. In combinatie met het hoge aantal verdachten dat kon worden gearresteerd (201 
personen), maakte dit van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Limburg een trefzekere veiligheidspartner. 
 
In de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit werd, met behulp van innovatieve middelen en 
procedures, de focus gelegd op de hoogste regionen van de criminele organisaties en dadergroepen. Een degelijke 
criminele beeldvorming lag daarvoor aan de basis. 
 

Top 3  

 

De top 3 van fenomenen waaraan in 2019 het meeste onderzoekscapaciteit werd besteed, ziet er als volgt uit:  
 
1) Synthetische drugs (40.951 manuren) 

De ondermijnende problematiek van de synthetische drugs in de grensstreek vormt de onbetwistbare nummer 
één. 23 dumpingen van chemisch afval waren de trieste getuige van een enorme criminele productie in 
clandestiene labo’s. Er werden bijna 41.000 manuren onderzoekscapaciteit besteed, die uiteindelijk leidden tot 
63 aanhoudingen van verdachten in de bovenbouw van deze criminele organisaties. 14 synthetische labo’s 
werden ontmanteld. €2.937.000 kon in een eerste fase al worden in beslag genomen bij deze drugscriminelen.  
 

2) Moord & doodslag (32.741 manuren) 
In 2019 werd ‘slechts’ één nieuwe moordzaak met onbekende dader opgestart. In dat moordonderzoek ‘Gijzel’, 
een afrekening in het criminele milieu, werden maar liefst 14 verdachten gearresteerd in éénzelfde complex 
dossier met vier plaatsen delict. Daarnaast werd ondersteuning verleend aan de Lokale Politie in twee andere 
moordcases. Een deel van de onderzoekscapaciteit van de afdeling Personen ging in 2019 ook uit naar de 
voorbereiding en getuigenissen in enkele ophefmakende assisenprocessen van moordcases uit voorgaande 
jaren. In drie assisenprocessen werd telkens de schuld van de verdachten aangetoond. 

 
3) Witwas & pluk (20.982 manuren)  

Het dossier van de makelaarsfraude in het Belgische eersteklassevoetbal uit 2018, werd in 2019 in alle discretie 
verdergezet. Ook nieuwe dossiers zoals de witte-kassafraude werden opgestart. De financiële speurders namen 
in totaal €7.887.930 in beslag. 
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Problematiek synthetische drugslabo’s 

De immer groeiende synthetische drugsproductie in de grensregio België-Nederland heeft haar zware stempel 

gedrukt op het werkjaar 2019. Een zorgwekkende vaststelling was en is dat in minstens één van de labo’s op grote 

schaal methamfetamines werden geproduceerd, die een extreem verslavende drug (crack) voortbrengen. Het 

bewuste labo werd eerder incidenteel ontdekt, na een zware bedrijfsbrand ten gevolge van verschillende chemische 

reacties in het labo.  

 

In 2019 vonden ook drie jonge, uit Nederland afkomstige criminelen de dood in een synthetisch drugslabo in Eksel, 

vermoedelijk ten gevolge van de chemische gassen die er vrijkwamen bij het productieproces. Clandestiene 

productielabo’s en dumpingen van chemische restanten vormen een steeds groter risico. De gevaren voor 

omwonenden en de volksgezondheid in het algemeen worden nog steeds onderschat. De Federale Politie verleent 

haar steun aan het anoniem meldpunt 0800-20877 van het Limburgse parket, waar burgers verdachte 

waarnemingen discreet kunnen melden. 

Afrekeningen 

37 feiten uit 2019 kunnen mogelijks als afrekening binnen het criminele milieu worden bestempeld, het merendeel 

daarvan in een druggerelateerde context. Het hiervoor reeds aangehaalde moorddossier ‘Gijzel’ (14 verdachten, 4 

plaatsen delict) betrof één van die afrekeningen binnen het zware drugsmilieu. Het ging om een ontvoering, die 

uiteindelijk leidde tot de dood van het slachtoffer. 

 

Hogere financiële return  

De FGP Limburg nam in totaal 16,3 miljoen euro in beslag, in het kader van alle verschillende criminele fenomenen. 

Dat is een stijging met 15% ten aanzien van 2018, maar nog steeds slechts een fractie van de totaalomzet aan 

crimineel geld in Limburg. 

 

Er werd onder meer beslag gelegd op: 
 

- €5.938.400 aan edelmetalen, juwelen & horloges 

- €4.576.000 aan immobiliën 

- €4.842.000 aan cash geld  

- €907.000 aan voertuigen 

 
 

In een ophefmakend dossier over grootschalige fiscale fraude met de witte kassa’s in een aantal Limburgse 
horecazaken wordt het fiscale nadeel dat door de zeven betrokken handelszaken werd veroorzaakt voor de 
Belgische schatkist, geraamd op minstens €3.000.000. Door het onderzoek (in totaal 11 arrestaties) kon deze 
jaarlijkse derving van fiscale inkomsten voor de Belgische schatkist een halt worden toegeroepen. De malafide 
software werd van alle kassasystemen verwijderd.  
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Resultaten van de onderzoeksafdelingen 

 

Afdeling eigendommen 

- Aantal behandelde dossiers: 95  

(64 nieuwe dossiers uit 2019 en voortzetting van 31 onderzoeken uit voorgaande jaren) 

- Aantal aanhoudingen in 2019: 57 

 

Er werden drie plofkraken gepleegd op Limburgse bank- & postkantoren. Doorgedreven onderzoek naar 

gelijkaardige feiten uit 2018 leidde dit jaar tot de arrestatie van daders uit twee verschillende criminele 

dadergroepen uit Nederland. 

 

Enkele markante dossiers:  

 

‘Hetmeer’ 

Twee inbrekers werden in oktober 2019 door de lokale politiezone LRH op heterdaad betrapt bij een woninginbraak 

in de gemeente Schulen. Na doorgedreven onderzoek van de FGP kwam een georganiseerde Georgische bende in 

het vizier, verantwoordelijk voor het professioneel uitvoeren van minstens 40 inbraken in heel het land. De buit 

bestond meestal uit cash geld, juwelen, tablets en laptops. Telkens werd er zeer zware braakschade aangebracht 

aan de woningen. Het onderzoek resulteerde in gecoördineerde huiszoekingen op 25 november in Brussel, waar de 

geviseerde bende haar uitvalsbasis had. In totaal werden 11 verdachten gearresteerd. 

In 2019 ingezette recherchecapaciteit FGP: 1.266 manuren. 

 

‘Mofo’ 

Bij een woninginbraak in Hasselt werd een verdacht voertuig opgemerkt door een getuige. Op basis van ANPR-data 

en beelden kon het autokenteken worden uitgefilterd. Hij bleek ingeschreven op naam van een Roemeense 

verdachte. Een onderzoek werd gestart wegens vermoeden van georganiseerde diefstallen in bende. Meerdere 

verdachten konden gelinkt worden aan minstens een twintigtal woninginbraken, onder andere te Hasselt, Mol, 

Waterloo, Gent, Wetteren, De Pinte, Herent, Horebeke, De Haan, Pepingen, Brugge, Bastogne, Ellezelles en 

Beauraing. Eén van de verdachten was internationaal gekend voor diefstallen en bendevorming.  

 

In het najaar van 2019 werden huiszoekingen uitgevoerd in Schaarbeek en Lessines. Twee verdachten werden 

gearresteerd en nadien aangehouden door de onderzoeksrechter. Een derde verdachte werd internationaal geseind 

en kon later in Griekenland worden aangehouden. Hij werd aan ons land uitgeleverd.  

Bestede capaciteit: 956 manuren. 

 

‘Porsche’ 

Dit dossier draaide rond een home invasion: twee onbekende daders drongen gewelddadig binnen in een woning in 

Bree (Tongerlo) en gijzelden de zoon des huizes. Hij werd onder bedreiging van een mes verplicht om de kluis aan te 

wijzen, die vervolgens uit de muur werd gebroken. Een aanzienlijke buit (geld en juwelen) werd daaruit ontvreemd.  

Aan de hand van onder andere een grondige analyse van ANPR-gegevens konden de feiten worden toegeschreven 

aan zes verdachten (twee in België, vier in Nederland). In december werden huiszoekingen verricht in Peer en 

Hamont-Achel. Beide verdachten werden gearresteerd. Op één van de locaties werd bovendien een 

cannabisplantage aangetroffen. In Nederland werden synchroon vier huiszoekingen uitgevoerd en twee verdachten 

van hun vrijheid beroofd op basis van een uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel.  

Bestede capaciteit: 1.235 manuren. 
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Afdeling drugs 

- Aantal behandelde dossiers: 119  
(62 nieuwe dossiers uit 2019 en voortzetting van 57 onderzoeken uit voorgaande jaren) 

- Aantal aanhoudingen in 2019: 63 

 
Enkele markante dossiers: 

 

‘Bruindump’ 

Dit onderzoek focuste zich op een dadergroepering die in de drugsbusiness polycrimineel actief bleek. Het 

onderzoek werd geopend na meerdere dumpingen van chemische restanten van synthetische drugslabo’s op 

openbaar terrein, onder andere in Kiewit-Hasselt, Hamont, Genk en Zonhoven, in 2018. In dat grootschalig 

onderzoek kon een internationale handel worden blootgelegd van precursoren en chemicaliën, vanuit China via 

Roemenië.  

 

25 huiszoekingen werden synchroon uitgevoerd in Nederland, Duitsland en België (Maasmechelen, Kinrooi, 

Maaseik, Zonhoven, Diest en Beverst). Daarbij werd een grote politiemacht ingezet (85 personen in België, 160 in 

Nederland en 10 in Duitsland). In België werden 14 arrestaties verricht, drie cannabisplantages ontmanteld, beslag 

gelegd op 15 voertuigen, €20.000 cash en een vuurwapen. 

 

In Nederland werden 16 huiszoekingen en 7 arrestaties verricht, één synthetisch drugslabo in volle werking werd 

aangetroffen, alsook twee cannabisplantages en een opslagloods voor verpakkingsmateriaal, en er werd beslag 

gelegd op maar liefst €2.400.000 aan cash geld. Bij een huiszoeking in Duitsland werd ook een verdachte 

gearresteerd, en een loods met plantgoed voor cannabisplantages aangetroffen. 

Ingezette recherchecapaciteit FGP: 5.470 manuren.  

 

‘Toppolino’ 

De Italiaanse maffiaclan N’Drangheta, die opereerde vanuit Maasmechelen, was betrokken bij grootschalige 

wereldwijde cocaïnehandel. Grote partijen cocaïne werden Europa binnengesmokkeld via Belgische, Nederlandse, 

Duitse en Italiaanse zeehavens. In december 2018 werden 14 huiszoekingen uitgevoerd en 16 verdachten 

aangehouden, waaronder een Calabrese maffialeider. Hij werd internationaal gezocht en om die reden uitgeleverd 

aan Italië. De bovenbouw van deze maffiaclan plande vanuit Limburg onder meer cocaïnetransporten tussen Zuid-

Amerika en Azië.  

Ingezette recherchecapaciteit: 2.554 manuren. 

 

‘Olijf’ 

Onderzoek bracht aan het licht dat een Belgisch/Nederlands/Turkse dadergroep polycrimineel actief was in de 

aanmaak van synthetische drugs, cannabisteelt en internationale cocaïnehandel. Er bleken meteen raakvlakken met 

een onderzoek van de FGP Antwerpen, waardoor beide onderzoeken werden samengevoegd, en uitgevoerd door 

één gemengd onderzoeksteam (Joint Investigation Team of JIT). Op 15 mei werden synchroon invallen gedaan op 

vijf locaties in Nederland en negen in België (Hasselt, Genk, Balen, Bocholt, Peer en Antwerpen).  Acht verdachten 

werden gearresteerd. 

 

In een pand in Bocholt werden chemische producten aangetroffen om cocaïne te extraheren uit koperpoeder. 

Tevens werd een opslagplaats van precursoren aangetroffen. In Nederland werd een groot labo ontdekt dat werd 

toegeleverd vanuit de locatie in Bocholt. 
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Het onderzoek bracht bovendien aan het licht dat de verdachten actief waren met de invoer van een grote partij 

cocaïne vanuit Colombia. In samenwerking met de Colombiaanse politie werd in dat land een partij van 2,2 ton 

cocaïne ontdekt, verborgen in koperpoeder in big bags.  

Ingezette recherchecapaciteit FGP: 9.414 manuren. 
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Afdeling personen 

- Aantal behandelde dossiers: 72 

(45 nieuwe dossiers van 2019 en voortzetting van 27 onderzoeken uit voorgaande jaren) 

- Aantal aanhoudingen in 2019: 29 

 

Markant dossier:  

 

‘Gijzel’  

Eén case leidde tot de opstart van een moordonderzoek door de FGP Limburg: de moord (met voorafgaandelijke 

ontvoering in Genk) op Hilal Makhtout (33j.) in Rochefort op 10 maart 2019. De feiten zouden zijn gebeurd in het 

kader van een afrekening in het drugsmilieu. 14 verdachten werden gearresteerd. De complexe feiten speelden zich 

af op vier verschillende plaatsen delict, verspreid over twee arrondissementen (Limburg en Namen).  

 

Naast deze case werd ook operationele steun verleend aan de lokale politiezones van de politiezones LRH en LAMA, 

in het kader van twee moordzaken met bekende dader:  
 

1. Moord op Daniëlle Van Mal (65j.) in Schakkebroek op 3 januari 2019. Het slachtoffer werd met  

messteken om het leven gebracht en gedumpt in een waterput. 

2. Moord op Mia Tielens (61j.) in Maasmechelen op 11 juli 2019. Zij werd in haar woning om het  

leven gebracht door geweld(slagen).  

 
 

Drie complexe moordonderzoeken uit voorgaande jaren kenden in 2019 hun beslag voor het hof van assisen, meer 

bepaald: de moord op Antonio Danti (drugsdealer), de moord op Hilmi Gedik (de zogenaamde ‘kappersmoord’, 

luitenant Aquino-clan) en de moord op Anna Widdershoven. In deze onderzoeken bleven de gearresteerde 

verdachten hun betrokkenheid tot op de zitting ontkennen. Door de afdeling personen werden in 2019 maar liefst 

6.690 manuren gespendeerd aan de voorbereiding van deze complexe assisenzaken, en de uitvoerige getuigenissen 

ter zitting.  

 

Andere moordonderzoeken werden afgerond (vb. Voogdijstraat Hasselt) of zitten in hun eindfase (Aquino, 

Vandereycken, Pelt,…). 
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Afdeling Ecofin 

- Aantal behandelde dossiers: 143  
(62 nieuwe dossiers uit 2019 en voortzetting van 81 onderzoeken uit voorgaande jaren) 

- Aantal aanhoudingen in 2019: 36 
 

Enkele markante dossiers: 
  
Dossiers ‘Masuiker-2016’ en ‘Comfortabel-2019’ 
In beide dossiers rond grootschalige georganiseerde mazoutfraude (2016-2019) troffen de speurders dezelfde 
Turkse criminele organisatie aan, die reeds jarenlang huishoudelijke brandstoffen ontkleurt tot diesel voor 
voertuigen. In het dossierluik 2019 (‘Comfortabel’) werd in het bijzonder nazicht gedaan omtrent het mogelijk 
aandeel van de firma C. E. in deze fraudeconstructie.  
 
In mei 2019 werd op 22 locaties een gelijktijdige inval gedaan, die leidde tot de arrestatie van 20 verdachten.  
Ook in Nederland werden arrestaties verricht. Zes verdachten werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst 
omwille van hun aandeel in deze grootschalige fiscale fraude.  
 
In 2019 werden (naast de ruime inbeslagnames van voorgaande jaren) 10 luxevoertuigen in beslag genomen, alsook 
een geldbedrag van €250.000. Er werd beslag gelegd op een woning en een garage ter waarde van €1.000.000.  
In 2019 ingezette recherchecapaciteit FGP: 4.874 manuren (Masuiker) en 4.269 manuren (Comfortabel). 
 
Bestuurlijke handhaving 
In hetzelfde onderzoek werd ook parallel ingezet op de pijler van de bestuurlijke handhaving. In samenwerking met 
het parket, ARIEC Limburg, de lokale politiezone Carma en de bestuurlijke overheid van Oudsbergen werd een 
loods-complex, waar de brandstoffen werden ontkleurd, bestuurlijk verzegeld. Het verderzetten van malafide 
praktijken wordt daardoor direct onmogelijk gemaakt. 
 
Hetzelfde geldt voor een gelijklopende case van mazoutfraude in de gemeente Borgloon: de burgemeester 
verzegelde er een benzinestation op basis van een bestuurlijk verslag van ARIEC Limburg, dat was opgesteld op basis 
van onder meer het onderzoek van de FGP. 
 
Spraakmakend vonnis in case ‘EMCS’ 
Dit dossier draaide rond georganiseerde BTW- en accijnsfraude (internationale alcohol- & sigarettensmokkel) en 
lidmaatschap aan een criminele organisatie. 
 
Tabakswaren en alcoholische dranken volgden een ander traject dan er aan de douanediensten werd aangegeven in 
het EMCS-systeem. Het verschil in accijnsheffingen werd door de criminele organisatie als zuivere winst 
opgestreken. 14 verdachten hebben zich in december 2019 moeten verantwoorden voor de correctionele 
rechtbank. Er werden in totaal 28 jaren aan celstraf tegen deze criminele organisatie uitgesproken, waaronder 
individuele straffen van 9 jaar, 8 jaar en 40 maanden. Een monsterboete van  €106.000.000 werd opgelegd aan de 
verschillende verdachten. €4.300.000 aan buitgemaakte winst werd door de rechter verbeurd verklaard. 
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Afdeling witwas 

- Aantal behandelde dossiers: 97  

(59 nieuwe dossiers uit 2019 en voortzetting van 38 onderzoeken uit voorgaande jaren) 

- Aantal aanhoudingen in 2019: 12 

 

Enkele markante dossiers:  

 

‘Zero’ (of ‘Propere Handen’) 

Onder leiding van het federaal parket werd eind 2017 een onderzoek gestart naar makelaarsfraude in het Belgisch 

profvoetbal. In 2019 werd dat onderzoek intensief voortgezet. Tientallen spelers, trainers en makelaars werden 

verhoord en geconfronteerd met de vaststellingen en verklaringen uit het onderzoek. Eén van de betrokken 

makelaars heeft de bijzondere status van spijtoptant bekomen. In 2019 werd er ten bedrage van €6.050.000 aan 

inbeslagnames uitgevoerd in dit dossier, waaronder 3 onroerende goederen en een honderdtal horloges met een 

waarde van €2.300.000. 

In 2019 alleen werden er 13.400 manuren besteed.  

 

Data-engineering 

De massa onderzoeksgegevens die werden vergaard, werden structureel geanalyseerd. Om het hoofd te kunnen 

bieden aan die massale data-analyse werden door de ‘Data engineer’ van FGP Limburg in 2019 meerdere software 

programma’s op maat geschreven ter analyse van financiële-, ANPR-, telefonie- en geolocatiegegevens. Creativiteit 

en efficiëntie leverden in dit geval meerdere weken aan directe arbeidstijdswinst op! 

 

‘Boks’ 

Onderzoek naar fraude in de Limburgse horecasector, meer bepaald naar omzetmanipulatie via de zogenaamde 

'witte kassa's'.  

 

Op 5 december werden synchroon huiszoekingen uitgevoerd op 17 locaties, waaronder bekende 

horecagelegenheden in Genk en Hasselt. In totaal werden 11 personen gearresteerd voor het onderzoek. De 

programmeur van de malafide software en de leverancier werden door de onderzoeksrechter onder 

aanhoudingsmandaat geplaatst. Negen andere verdachten en zaakvoerders die bewust in het systeem waren 

ingestapt, werden gearresteerd voor verhoor. Het fiscale nadeel voor de Belgische schatkist dat door de zeven 

betrokken handelszaken werd veroorzaakt, wordt geraamd op minstens €3.000.000. 

In 2019 werden 2.116 manuren aan recherchecapaciteit in dit dossier besteed.  
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Labo   

Het labo realiseerde in 2019 in totaal 1.057 interventies. Sedert 2019 verricht het labo weer alle afstappingen en 

sporenonderzoeken bij diefstallen en inbraken, in plaats van de lokale recherches. De eerstelijns politiediensten 

hanteren een nieuwe sporenwijzer, die de efficiëntie van sporenopname verhoogt. Om deze reden is het aantal 

labo-afstappingen in 2019 sterk gestegen. 

 

217 aangetroffen of aangeleverde sporen werden door het labo forensisch onderzocht. Daarenboven werden 64 

autopsies bijgewoond. 

 

De regionale computer crime unit (RCCU) 

In de schoot van de RCCU Limburg werd in 2019 een ‘forensic center’ uitgebouwd. Dat is een afgeschermde 

exploitatieruimte voor digitale data en OSINT:  lokale en federale politiediensten kunnen er onder andere anoniem 

in open bronnen rechercheren, geïndexeerde documenten snel doorzoeken, op superkrachtige PC’s snelle uitlezing 

van hardware en smartphones uitvoeren, snel camerabeelden analyseren, enzovoort. 

 

In 2019 werden 528 gsm’s, smartphones en tablets forensisch uitgelezen en geanalyseerd ten behoeve van lokale 

en federale politiediensten. Er werd 50 keer bijstand geleverd aan lokale en federale recherches bij huiszoekingen 

naar criminele feiten (cybercrime, kinderporno, fiscale en financiële misdrijven, witwas, enzovoort). Op vraag van de 

speurders werd 18 keer bijstand geleverd aan verhoren voor de technische aspecten met betrekking tot hard- en 

software en cyber-aangelegenheden. Ook werd er in 2019 door de RCCU geïnvesteerd in het ontwikkelen en 

hanteren van innovatieve recherchetechnologieën. 

 

Technologische voortrekker  

Daarnaast blijft FGP Limburg een voortrekkersrol spelen in projecten waarbij technologie wordt geïntegreerd in 

onderzoeksmethodieken. Hoofdcommissaris Yve Driesen van de FGP Limburg werd door de commissaris-generaal 

aangesteld als nationale innovatiemanager. De 360° digitale afstapping bij moord of doodslag en de digitale 

wedersamenstelling zijn tastbare resultaten van deze innovatieve aanpak.  

 

In 2019 werd de jaarlijkse prestigieuze ‘CPL-award’ (Circle of Police Leadership) voor innovatie toegekend aan de 

FGP Limburg, voor dit succesvolle project. 

 

De digitale afstapping is een helder voorbeeld van hoe de FGP Limburg met behulp van nieuwe technologieën het 

speurwerk trefzeker, innovatief en creatief laat verlopen.  

 

Veiligheid belangt iedereen aan 

Niemand heeft het monopolie op veiligheid en iedereen, ook elk individu, kan bijdragen aan veiligheid. Gelukkig 

wordt het samenwerken gestimuleerd door een erg betrokken gouverneur en Procureur.  De Federale Gerechtelijke 

Politie Limburg wil daarom uitdrukkelijk al haar partners bedanken. Grote onderzoeken zouden niet tot een goed 

einde worden gebracht zonder informatie van burgers, van wijkagenten, van inspectiediensten, van de veiligheid 

van de staat, de militaire veiligheid of privébewakingsdiensten. Tientallen huiszoekingen synchroon uitvoeren kan 

niet zonder de bijdrage van andere federale en lokale politiediensten. Innovatieve toepassingen ontwikkelen zonder 

know-how van privébedrijven en onderwijsinstellingen is onbegonnen werk. Bestuurlijke maatregelen nemen is 

onmogelijk zonder geëngageerde burgemeesters. En een dossier behandelen voor de rechtbank kan niet zonder 

gemotiveerde parketmagistraten, onderzoeksrechters en rechters ten gronde. 


