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Open Vld Kamerlid Carina Van
Cauter vroeg tijdens het
vragenuurtje in de Kamer een
snellere behandeling van beroep
in
zaken
van
ernstige
verkeersmisdrijven en dit naar
aanleiding van het ongeval dat
onlangs werd veroorzaakt door
een man die reeds een
verkeersdode op zijn geweten
had maar wiens straf wegens de
beroepsprocedure nog niet in
uitwerking was. Justitieminister Geens zal hier bij de parketten op aandringen.
Afgelopen week veroorzaakte een man een zwaar verkeersongeval en pleegde vluchtmisdrijf.
De man bleek enkele jaren geleden reeds veroordeeld te zijn wegens een ander
verkeersongeval met dodelijke afloop. Hij ging echter in beroep tegen het vonnis. Daardoor
was de uitgesproken straf, een celstraf van 3 jaar en 10 jaar rijverbod, nog niet in uitvoering.
Open Vld Kamerlid Carina Van Cauter ondervroeg Justitieminister Geens over deze gang van
zaken. “Ernstige verkeersmisdrijven moeten we zeer streng aanpakken. De regering heeft de
straffen ook zwaarder gemaakt. Maar ouders, familie en nabestaanden van slachtoffers vragen
ook dat er alles in het werk zou gesteld worden opdat zo’n ongeval niet opnieuw kan
gebeuren, dat hun lot andere mensen wordt bespaard. Het is bijzonder intriest dat eenzelfde
bestuurder opnieuw een ernstig ongeval veroorzaakt.”
Van Cauter stelde in de Kamer voor dat de parketten een instructie krijgen om
beroepsprocedures van dergelijke verkeersdelicten met voorrang te behandelen. “Niet na een
jaar, maar onmiddellijk, zodat de straf zo snel mogelijk in werking kan treden en dergelijke
chauffeurs uit het verkeer worden geweerd.” Ten tweede vroeg ze ook dat de medische en
psychische geschiktheid om te rijden al tijdens het onderzoek zou worden gecontroleerd. Zo
kan men bij veiligheidsmaatregel al voorkomen dat dergelijke personen nog mogen sturen.
Tot slot drong ze aan op een betere controle op de toepassing van straffen. “Vele chauffeurs
zeggen foert, rijden toch zonder rijbewijs en trekken zich niets van hun vonnis aan. Daar moet
een strengere controle op komen.”
Minister Geens antwoordde positief op de voorstellen van Van Cauter. Hij zal aandringen bij
de parketten om de beroepen sneller te behandelen. In januari 2018 wordt een wetsontwerp
van hemzelf en de minister van Mobiliteit Bellot behandeld dat de straffen verzwaard
wanneer men zonder rijbewijs of tijdens een rijverbod toch rijdt.

