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LIVE. Megan D’Haen schuldig aan moord op
peuter Chelsea (2)
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Video: Nieuwsblad

Op het assisenproces van Megan d’Haen (20) vinden vandaag de pleidooien plaats. Daarna zal de schuldvraag
beantwoord worden. Tijdens het proces bekende de beschuldigde Chelsea, het tweejarige dochtertje van haar vriend, in
bad verdronken te hebben. Volg het proces hier live.

Op het assisenproces van Megan D'Haen (20) vinden vandaag de pleidooien plaats.
Daarna zal de schuldvraag beantwoord worden.
Tijdens het proces bekende de beschuldigde Chelsea, het tweejarige dochtertje van haar vriend, in bad verdronken te
hebben. Lees hier meer. (https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200608_04984962)
Wellicht zullen haar advocaten haar moeilijke jeugd als verzachtende omstandigheid aanhalen. Lees hier meer.
(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200610_04987592)

11 juni 2020 09:09

Opvallend telefoontje vlak voor de zitting
Vijf minuten voor de zitting komt een telefoontje van de grootvader van beschuldigde Megan D’Haen aan haar advocaat Jeroen D’Hondt. Haar
grootvader werd enkele jaren geleden veroordeeld voor misbruik van Megan en gaf dat nu telefonisch toe. Opvallend, want gisteren in de
assisenzaal hield hij nog vol dat hij indertijd zijn verklaring met bekentenis ondertekende zonder die op voorhand te lezen en ontkende de feiten nog.
“Hij was onder de indruk van al het volk, heeft hij mij gezegd”, zegt D’Hondt. “Hij heeft bevestigd dat de feiten ten aanzien van Megan klopen.”

11 juni 2020 09:15

Advocaat moeder van Chelsea: "De wereld stortte in"
Eerst houden de advocaten van de burgerlijke partijen hun pleidooi. Te beginnen met Bernd Bogaert, advocaat van de moeder van Chelsea.
“Vandaag sluit de burgerlijke partij Moens een hoofdstuk af van een heel emotioneel proces. Chelsea was heel geliefd, enorm speels, goedlachs.
Bijna drie jaar oud en in super goede gezondheid. Is in volle ontwikkeling in haar leven. En daar komt abrupt een einde aan. De wereld stort in.”
“Chelsea overlijdt in de armen van haar mama. En welk verhaal krijgen ze mee? Het was een ongeval.”

11 juni 2020 09:19
Advocaat Bogaert, van de moeder van peuter Chelsea: “Bjorn zet zijn relatie voort met Megan, en hij gaat ver hé. Hij begint dingen te verklaren waar
je niet bijkomt. Zegt op een bepaald moment letterlijk: je mag mij het bewijs leveren van moord, maar ik zal het enkel geloven als Megan het zelf zegt.
Dat komt hard binnen.” De advocaat kijkt Bjorn aan terwijl hij het zegt.

11 juni 2020 09:19

Advocaat Bogaert: “Vrijdag kregen we de schokgolf: Megan bekent de moord op Chelsea. We gaan het weekend in met zoveel vragen. Hoe is dat
gebeurd? Welke gruwel heeft Chelsea moeten doorstaan? Dat weekend was emotioneel zo zwaar, onmogelijk onder woorden te brengen.”
“Maandagvoormiddag zou de waarheid komen. De dag van de waarheid. We krijgen een verhaal van Megan, maar is dat sluitend? We denken van
niet.”

11 juni 2020 09:21
Advocaat Bogaert: “De moord die ze voorbedacht, laat ze lijken op een ongeval. Chelsea staat er naakt. Is volledig overgeleverd aan de controle van
Megan. Ze is weerloos. Vier minuten lang wordt ze onder water gehouden. En verliest na één à twee minuten het bewustzijn. Ronduit gruwelijk."
“Ze krijgt zelfs geen reanimatie. Dat is een koelbloedige moord.” De familie op de banken huilt.
“We krijgen twee jaar na de feiten geen echt antwoord. De familie moet verder met het feit dat misschien niet alles is gezegd, omdat mevrouw
D’Haen niet alles heeft gezegd.”

11 juni 2020 09:22
“We zijn trouwens geshockeerd door Megan die zegt dat ze een foto heeft hangen van Chelsea in haar cel. Dus ze kijkt elke dag in de ogen van haar
eigen slachtoffertje, van wie ze de moord twee jaar lang verzwijgt. Hoe gruwelijk is dat? Niet uit schuldinzicht, blijkt uit het psychiatrisch verslag.”
"De jeugd van Megan wensen we niemand toe, maar volgens ons zit er meer achter."

11 juni 2020 09:25
De advocaat van de moeder van Chelsea sluit zijn pleidooi af met enkele filmpjes van de peuter, onderweg met een rugzakje, spelend met haar
Minnie Mouse-knuffel of van het meisje in de zandbak of ballenbad. Confronterend: er komt ook een filmpje van het meisje dat spettert in het bad.
Megan houdt haar blik naar de grond gericht, terwijl de familie in de zaal in huilen uitbarst.
11 juni 2020 09:29
Dan komt de advocaat van Bjorn Aerts, Kristof Lauwens. Hij richt zich tot de jury:
“Zoals je weet was Bjorn tot voor kort inderdaad de partner van Megan D’Haen. Liefde is blind, dat is een klassiek gezegde. Maar ik denk dat het in
dit geval perfect de situatie van Bjorn beschrijft, tot de eerste dag van het assisenproces.”
“De bekentenis sloeg in als een bom. Bjorn zat aan zijn stoel genageld. Hij heeft het eindelijk uit de mond van Megan gehoord en heeft toen gezegd:
er valt precies een last van mij af. Ze heeft het toegegeven, eindelijk weet ik het.”

11 juni 2020 09:33
Advocaat Lauwens, van vader Bjorn: “Heeft hij verkeerd gehandeld door het contact met Megan te onderhouden? Wie zijn wij om te zeggen wat hij
moet doen?”
“Waarom was dat? Hij wou natuurlijk antwoorden krijgen. Maar die kwamen niet. Megan bleef maar verzekeren dat het om een ongeval ging. Bjorn,
in blinde verliefdheid, wou haar nog niet meteen laten vallen.”

11 juni 2020 09:34
Advocaat Lauwens, van vader Bjorn: “Twee mensen in één keer verliezen, daarvoor was de klap te groot. Hij heeft zich laten leiden door
emoties.”
“Tot de bekentenis. Daardoor kon Bjorn beginnen - proberen te beginnen - om het te plaatsen. Ja, in het weekend zijn er contacten geweest. Megan
heeft zes keer gebeld, waarvan Bjorn drie keer opnam. In de hoop dat ze zou zeggen hoe ze het gedaan had.”

11 juni 2020 09:40
Advocaat Lauwens, van vader Bjorn: “Chelsea betekende alles voor Bjorn. Maar Megan wou alleen maar Bjorn. En daarom moest Chelsea eraan
geloven. Ze stond in de weg. Megan kon dat niet verkroppen.”
“Ze deed het omdat ze niet genoeg aandacht kreeg en omdat ze naar haar goesting te veel moest opruimen. Ze was liever lui. Terwijl Bjorn de enige
kostwinnaar was, en dubbele jobs had. Het is toch niet meer dan normaal dat hij dat eens vroeg?”

11 juni 2020 09:44
Advocaat Lauwens, van vader Bjorn: “Megan deed zich voor als onschuldig jong, lief meisje. Zo ziet ze er ook uit als je haar ziet zitten Maar wat is ze
in het echt? Een wolf in schaapskleren.”
“Hoe kon het dat Bjorn zo iemand graag kon zien? Megan kwam op het ideale moment in zijn leven, zegt hij. Hij zat in de put door wat was gebeurd
met de moeder van zijn kind. Spijtig genoeg kon Bjorn zijn ogen niet eerder openen dan tijdens het proces.”

11 juni 2020 09:45
Advocaat Lauwens, van vader Bjorn: “Hier is vaak gesproken geweest over de zware rugzak van Megan. Maar vergeet niet dat Bjorn ook zo’n rugzak
had.”
“Hoe moet het nu verder? Bjorn zal verdergaan met zijn verwerkingsproces. Voor Bjorn is Megan afgesloten hoofdstuk. U heeft het hem letterlijk
horen zeggen eerder deze week. De reactie is er laat gekomen, maar ze is er.”
“Bjorn zou zich nog willen zich excuseren tegenover de familie van Shana (de moeder van Chelsea, nvdr.) voor het gedrag dat hij heeft vertoond tot
voor het proces.”

11 juni 2020 09:51
Ook Kris Luyckx, de advocaat van de moeder van Bjorn, neemt nog het woord. “ik richt het woord tot de jury, omdat jullie straks met zijn twaalven
uiteindelijk de knoop gaan doorhakken.”
“Er liggen twee vragen op tafel. De eerste cruciale vraag: heeft Megan Chelsea gedood met de bedoeling om te doden? De tweede vraag is: is daar
een zekere voorbedachtheid geweest?”

“Ik denk dat het in dit geval weinig hoofdbrekend zal zijn. Ze heeft opzoekingen gedaan, maar we hebben ook begrepen dat ze al een tijdje met het
idee in haar hoofd zat. Dat zijn twee elementen die straks in uw motivering meegenomen kunnen worden.”

11 juni 2020 09:57
Luyckx, advocaat van de moeder van Bjorn: “Mijn cliënte is de grootmoeder, haar woning hangt vol fotootjes van Chelsea. Ze heeft gezegd: de pijn
die ik al twee jaar voel - niet alleen van het verlies van haar kleindochter maar ook het verlies van haar zoon, want het drama is uitgebreid als een
olievlek over de familie heen - is verschrikkelijk. Maar ze zei ook: hoe erg moet het dan wel zijn zijn voor de mama van Chelsea?”

11 juni 2020 10:04
Luyckx, advocaat van de moeder van Bjorn richt zich tot slot tot Megan: “We hebben gezien dat ondanks de miserie waarin je opgroeide, dat er toch
positieve punten zijn. Er waren hier je twee tantes, die zich blijkbaar toch konden onttrekken uit die gruwel. Misschien is het aangewezen dat je je wat
meer spiegelt aan je tantes dan aan je moeder. Ze kan een goede vriendin zijn, maar we zijn het erover eens dat een groot deel van de
verantwoordelijkheid terug te vinden is in het zijn van je moeder en wat ze gedaan heeft.”

11 juni 2020 10:05
De openbaar aanklager houdt vervolgens zijn rekwisitoor over de schuldvraag. “Jury, het belooft een lange dag te worden. We komen stilaan aan het
einde van deze assisenzaak.”

11 juni 2020 10:08

Openbaar aanklager aan jury: "Verklaar Megan schuldig voor moord, vraag ik u"
Openbaar aanklager: “Jury, jullie kregen al heel wat informatie. Jullie zullen een oordeel moeten vellen over de moord op de bijna driejarige peuter
Chelsea en het onrecht dat haar is aangedaan. U bent vandaag het gelaat van justitie. U bent haar rechter. Ik vraag u, namens de maatschappij, om
in eer en geweten Megan schuldig te verklaren aan de ten laste legging van moord op Chelsea.”
“U dient zich te laten leiden door uw gezond verstand. Ik heb het volste vertrouwen in u.”

11 juni 2020 10:16
Nadat de openbaar aanklager onder meer de jury, de voorzitter en de advocaten van de burgerlijke partijen bedankt, begint hij zijn rekwisitoor: “Een
assisenzaak is een zoektocht naar de waarheid. Maar we zijn overgeleverd aan de aanwijzingen en verklaringen van de beschuldigde, van wie we
weten dat ze niet bang is om leugens te verklaren (Megan wijzigde meerdere keren haar versie van de feiten, nvdr.).”
Hij stak zijn betoog verder af met een opsomming van verschillende van haar leugens en tegenstrijdige verklaringen.
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