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Lokale recherche, federale politie en Cel Vermiste Personen 
aan het woord in proces tegen Nicolas V.L. 

Leden van de Cel Vermiste Personen, de politiezone Buggenhout-Lebbeke 

en de federale politie Oost-Vlaanderen hebben maandag getuigd in het 

assisenproces tegen Nicolas V.L. Ook onderzoeksrechter Patrick Van 

Cauteren kwam aan het woord. De twaalfkoppige volksjury kreeg bovendien 

een video van de reconstructie te zien. “Hij controleert de situatie én gaat op 

in zijn verhaal, maar geeft weinig blijk van emoties”, klonk het.  

Foto’s van de kledij van Beckers - verloederd door bloed, modder en tijd - 

worden op groot scherm geprojecteerd in de Gentse assisenzaal. Geen fraai 

zicht, ook niet voor V.L, die zijn ogen minutenlang op de vloer richt. 

Op 13 december 2016 stelt de interventiedienst van politiezone Lebbeke-

Buggenhout een proces-verbaal op voor de verdwijning van Renée Beckers 

(65). Ondertussen is de vrouw al bijna een jaar verdwenen. Eerder dat jaar, in 

maart, had de broer van Renée Beckers de politie al gecontacteerd. Hij had zijn 

zus nodig voor de afhandeling van een erfenis, maar zowel Beckers als haar 

zoon waren onbereikbaar. 



2
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Verlaten appartement 

Inspecteurs gingen een kijkje nemen op het appartement. Behalve de rolstoel 

van de vrouw, gaf de woning een verlaten indruk. V.L. verklaarde toen dat hij 

‘een klootzak’ was geweest en daardoor was buitengezet door zijn moeder. Hij 

verbleef sindsdien vooral in hotels rond Ternat. “De twee leefden op zichzelf. 

Ze kwamen enkel naar buiten om iets te drinken in een taverne om de hoek”, 

verduidelijkt onderzoeksrechter Patrick Van Cauteren (59). “Beckers heeft op 

meerdere locaties in Vlaanderen gewoond. Pas toen we het appartement in die 

staat aantroffen, ging de bal aan het rollen.” 

Eind december 2016 werd de woning doorzocht naar sporen van de 

verdwijning, maar zonder resultaat. Uiteindelijk werd V.L. begin februari 

aangehouden. Speurders troffen hem aan een hotelkamer‘t Fornuis in Ternat. 

“Hebben jullie haar gevonden misschien”, zei V.L. nadat de inspecteurs de 

reden van hun komst meedeelden. Hij verklaarde daarna dat hij niets te maken 

had met de verdwijning van zijn moeder, maar werd aangehouden door de 

onderzoeksrechter. “De hotelkamer lag vol rommel. Overal lagen etensresten 

en lege drankverpakkingen. Zowel in het bad als op de vloer”, getuigt één van 

de inspecteurs. “De ruimte werd - op verzoek van V.L. - al een tijdlang niet 

meer gepoetst.” 



Geen geur 

Een tiental dagen later ging hij toch door de knieën: V.L bekende dat hij zijn 

moeder - naar eigen zeggen accidenteel - om het leven bracht in haar 

appartement na een ruzie om geld. Daarna dumpte hij haar lichaam onder een 

gastank om de hoek.  

“We hadden gepland om in drie fases te werken”, verduidelijkt een officier van 

de cel vermiste personen. “Moest de eerste actie niets opleveren, gingen we 

het terrein opruimen én eventueel nog uitgraven. Maar dat was niet dus niet 

nodig: na amper een uur zoeken hielden onze honden halt bij de gastank.” 

Een indringende geur hing er volgens de inspecteurs niet. “Dat kan aan 

verschillende factoren liggen: zo heeft het plastic de geur waarschijnlijk 

gemaskeerd, maar ook de temperatuur kan een rol spelen. We gingen er in 

eerste instantie vanuit dat het om slachtafval ging - er wordt namelijk veel 

gestort op die locatie.” 

Na de vondst van het lijk volgde een tweede huiszoeking op het appartement: 

toen werden 54 bloedspatten aangetroffen. Met die sporen ging ook een expert 

van de gerechtelijke politie aan de slag. Hij verklaarde maandagnamiddag dat 

de fatale handelingen die V.L. omschrijft in grote lijnen overeenkomen met de 

bevindingen van de bloedsporenanalyse. Zo werden onder andere 

bloedspatten aangetroffen op het plafond van de slaapkamer van Beckers. 

“V.L. verklaarde dat hij zijn moeder doorheen schudde en uiteindelijk tegen de 

muur wierp”, zegt de verantwoordelijke hoofdinspecteur. “Dat kan de sporen op 

het plafond verklaren.” 

Dronken en onder invloed van medicatie 

Op de video van de wedersamenstelling benadrukt V.L. meermaals dat hij op 

het moment van de feiten onder hevige invloed was van drank en medicatie. Hij 

neemt duidelijk initiatief én legt met handen en voeten uit wat er zich die 

bewuste avond heeft afgespeeld. ”Hij controleert de situatie én gaat op in zijn 

verhaal, maar geeft weinig blijk van emoties”, aldus één van de speurders.   
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