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PERSCOMMUNIQUE
Vonnis 8 maart 2011 politierechtbank Namen
Het KVVP (hierna het Verbond genoemd) wenst te reageren op de commotie na het recente vonnis
betreffende het dodelijke ongeval waarin een bestuurder onder invloed van alcoholische drank
betrokken was en waarover de media berichtten (Het Nieuwsblad van 11 maart 2011 met onder
meer een open brief aan de politierechters).
Een rechter in de politierechtbank te Namen sprak inderdaad in een vonnis van 8 maart ll. een
bestuurder vrij voor onopzettelijke doding (niet te verwarren met andere telastleggingen, waaronder
alcoholintoxicatie, waarvoor de bestuurder wel veroordeeld werd). Dat vonnis werd, met een
motivering van meer dan 10 pagina’s, geveld met volle kennis van zaken, vermits de magistraat
beschikte over een reconstructie van het ongeval (gehouden door een onderzoeksrechter) en een
deskundigenonderzoek (door een verkeersdeskundige die door het parket werd aangesteld).
Het Verbond wil vooraf onderstrepen dat het ten volle deelneemt in het leed van de slachtoffers van
verkeersongevallen en van hun nabestaanden en kennissen.
Het Verbond werkt trouwens nauw samen met het BIVV om het wegverkeer minder schadelijk en
minder dodelijk te maken.
Het Verbond kan echter de oproep, wanneer de rechters er zullen mee ophouden verkeerde
signalen te geven, niet onbeantwoord laten (Het Nieuwsblad 11 maart 2011).
Het Verbond wil een paar punten rechtzetten:
- alle rechters leggen, voor ze hun ambt opnemen, de eed af van “getrouwheid aan de Koning,
gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk” (art.288
Ger.W.);
- het Hof van cassatie definieerde, in een bekend arrest, de taak van de rechter als “het
toepassen van de wet op de feiten die hem worden voorgelegd” (Cass.14.04.2005.);
- het vonnis van de Naamse collega is uitvoerig gemotiveerd en de magistraat paste de wet
toe: uit het dossier blijkt dat het ongeval geen verband hield met de toestand van de
bestuurder.
Een verwijt aan de magistraat is hier dus niet op zijn plaats.
Immers, mocht de Wetgever oordelen dat het besturen van een voertuig onder invloed de
automatische verantwoordelijk van de betrokken bestuurder voor een ongeval met zich zou
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meebrengen (wat thans helemaal niet het geval is), dan zou in eerste instantie de wet moeten
gewijzigd worden. Wie dat wil, moet zich wenden tot de Wetgever, dit is het Parlement.
Het Verbond achtte deze rechtzetting passend.
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