
In totaal staan vanaf dinsdag 32 personen en 6 vennootschappen terecht voor de 
correctionele rechtbank in Hasselt. Volgens het federale parket ziet de criminele 

organisatie rond de Maasmechelse familie Aquino er uit zoals in dit schema. 
Makkelijkheidshalve is in het schema wel enkel de Belgische tak van de organi-
satie opgenomen en staan de personen die een minieme rol hadden er niet in.

Tak van de organisatie die mensen 
rondom zich verzamelde die de 

cocaïneritten begeleidden alsook 
het goedje zelf vervoerden.

Chauffeurs en begeleiders van 
transporten, opslag van  

de cocaïne.

Organisatie en logistiek

De echtgenotes van de Aquino’s hebben enkele maanden in voorarrest gezeten. 
Volgens het federale parket waren alle vrouwen duidelijk op de hoogte van de activiteiten van de organisatie.
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Zonhovenaar Pierre Prochillo kwam als eerste in het 
vizier van de Aquino-speurders. Tijdens het vooron-
derzoek bleek dat hij regelmatig in contact stond met 
Silvio Aquino, maar zijn betrokkenheid bij de crimine-
le organisatie kon niet worden aangetoond. Hij kwam 
later wel in nauwe schoentjes toen bleek dat zijn 
vriendin Nicoletta Andreose (37) uit Diest gevoelige 
informatie uit het dossier aan hem gaf. De vrouw was 
namelijk als tolk ingeschakeld. in het gerechtelijk 
onderzoek naar de Aquino’s. Prochillo zou die infor-
matie tegen een royale vergoeding aan de Aquino’s 
hebben gelekt. Marinus Simons en Sabine Nestor zijn 
een koppel uit Borsbeek dat in haven van Antwerpen 
werkte: de twee volgden de containers met cocaïne 
bij aankomst op en hielden de familie Aquino van alle 
bewegingen op de hoogte.

MEDEwERkERS
De Limburger met Italiaanse roots uit Heusden-Zolder 
was tot vorig jaar mede-eigenaar van het bekende ac-
countantskantoor Reynders-Di Passio in Sint-Truiden. Hij 
belandde in één jaar tijd twee keer in de gevangenis. Eerst 
voor het witwassen van de illegale opbrengsten van de 
drugstrafiek van de familie Aquino, door onder meer de 
aankoop van een welnesshotel (Kontakt M, SRO bvba) in 
Slowakije waarbij drie miljoen euro aan misdaadgeld zou 
zijn gespendeerd. Hij zou dat hebben gerealiseerd via zijn 
firma nv Aringo, een bedrijf actief is in onroerend goed. 
Di Passio hield er ook een rijkelijke levensstijl op na. Een 
Porsche, een Bentley, een Ferrari en drie paarden werden 
bij hem in beslag genomen. Nadat hij in het dossier Aquino 
voorwaardelijk werd vrijgelaten, belandde hij opnieuw in 
de cel voor het onderzoek naar de criminele organisatie 
rond pizzabakker Gennaro Bartolomeo uit Heusden-Zol-
der. Ook voor het witwassen van criminele opbrengsten.

boEkHouDER
De familie Aquino en haar entourage reden 
met een Volkwagen of een Audi. Die wagens 
kochten ze bij de firma Coox. Zowel Coox 
Motors, Immo Coox en de bvba’s van Gregor 
en Jochem Coox Management staan terecht. 
Zij hebben volgens het federale parket deel-
genomen aan de criminele organisatie omdat 
zij handel dreven met de leden van de organi-
satie terwijl zij op de hoogte waren van hun 
criminele activiteiten. Zo zou er een hele han-
del zijn opgezet met voertuigen die de orga-
nisatie in gebruik had. Dankzij de garage kon 
de organisatie gemakkelijk aan huurvoertui-
gen geraken zonder het gebruik van traceer-
baar elektronisch betalingsverkeer en zonder 
dat de voertuigen werden ingeschreven in de 
boekhouding.

GaRaGiST

De leiding Bestaat uit drie mannen met connecties. Zij regelden de deals die bestonden uit 
drugstransporten vanuit Zuid-Amerika naar de Rotterdamse en Antwerpse haven.
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De Maasmechelse ‘kapper’ werd op 30 november 2012 doodgeschoten in zijn huis aan de 
Joseph Smeetslaan in Maasmechelen. Voor zijn dood was hij volgens het federale parket 
betrokken bij de begeleiding van cocaïnetransporten. De verdachte van de moord behoort 
tot een Turkse bende die dezelfde activiteiten ontplooit als de bende rond de familie Aquino. 
Gedik was een kennis/handlanger van Silvio Aquino. Het was overigens die Aquino die de 
39-jarige man van Turkse origine rond 2 uur ‘s nachts dood aantrof in de gang van zijn huis. 
Aquino zou echter een tijdje hebben gewacht om de politie daarvan op de hoogte te brengen. 
Hij werd dan ook voor verhoor opgepakt maar weer vrijgelaten.
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