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◙ Komt proces moord op de drie scheutisten dichterbij? 

 
 Het werd in heel wat communicatiemedia 

bericht.  

 Op 17 mei 2022 kwam de Raadkamer te 

Brussel bijeen om het onderzoek naar de moord en 

ontvoering van de Belgische religieuzen Walter 

Voordeckers, Ward Capiau en Serge Berten  in 

Guatemala te beoordelen. De feiten dateren van 

meer dan 40 jaar geleden. De nabestaanden rekenen 

nog altijd op gerechtigheid. Want misdaden tegen 

de mensheid verjaren nooit: niet in België, niet in 

Guatemala. 

 

 

 De vraag is altijd geweest wie daartoe de opdracht gaf, wie aan de spreekwoordelijke 

‘knoppen’ zat.  

 Pogingen om een klacht in te dienen in Guatemala leverden bitter weinig op. Daarom 

stapten de families Voordeckers en Berten naar het Belgisch gerecht. Misdaden tegen de 

mensheid die in een ander land gepleegd zijn, kunnen sinds 1999 namelijk ook in België 

worden vervolgd. 

  

 Op 25 januari 2001 dienden zij 

via hun advocaten een klacht in met 

burgerlijke partijstelling bij een 

onderzoeksrechter in Brussel.  

 

 Met deze klacht werd een 

gerechtelijk onderzoek gestart naar de 

moord op Walter Voordeckers en de 

verdwijning van Serge Berten in 

Guatemala, respectievelijk op 12 mei 1980 

en op 19 januari 1982. De familie van 

Ward Capiau, die vermoord werd op 22 
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oktober 1981, sloot zich aan bij de vraag naar een gerechtelijk onderzoek. Ook de congregatie 

van Scheut stelde zich burgerlijke partij.  

 De klacht werd gericht 

tegen de personen die vanuit 

zowel politiek als militair 

oogpunt de verantwoordelijk- 

heid droegen en die er 

duidelijk alles voor over 

hadden om hun greep op de 

macht te behouden. 
      (foto: Coordinadora de ONG) 

 Er werd een onder- 

zoeksrechter aangesteld, die 

zelf naar Guatemala op 

onderzoek trok en er werden 

vele documenten en gegevens 

verzameld.  

 Het duurde lang. Vertalingen van het Spaans lieten lang op zich wachten. Omwille van 

het geheim van het onderzoek, en om de eigen zaak niet te blokkeren was er in heel die 

periode weinig ruimte voor externe communicatie.     

  

 

 Tot nu. Op 17 mei werd op 

vordering van het openbaar ministerie 

het onderzoek beoordeeld door de 

Raadkamer. Als deze beslist tot een 

verwijzing naar de Kamer van 

Inbeschuldigingstelling, zal een 

assisenproces georganiseerd worden.  

 Daar zou dan het onderzoek worden 

geëvalueerd en de partijen gehoord. De 

families hopen op een veroordeling van de 

eindverantwoordelijken van de misdrijven. 

 

  

Om de families 

te ondersteunen werd Guatebelga vzw opgericht. Terwijl het 

gerechtelijk onderzoek aansleepte, hielden zij het verhaal de hele 

tijd levend, en vanaf 2013 ook door de organisatie van de 

Quetzalprijs voor mensrechten en democratie in Guatemala, 

een erkenning voor mensen en organisaties die hun schouders 

zetten onder de strijd tegen straffeloosheid en voor vrijheid en 

gerechtigheid. Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt. 
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