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Zware beschuldigingen zetten politiekorps Ronse in slecht daglicht 

«Hoofdinspecteur schoof verkeersovertreding van 
vriendin in schoenen van schoonmoeder» 

Peter LANSSENS 

* RONSE/Oudenaarde 

De hoofdinspecteur van de politie van Ronse stond gisteren terecht voor de correctionele 

rechtbank van Oudenaarde omdat hij een snelheidsovertreding van zijn collega en vaste 

vriendin in de schoenen van zijn  

78-jarige schoonmoeder schoof. Volgens de verdediging zijn de feiten sterk overdreven en 

gaat het om een afrekening binnen het Ronsese politiekorps. 

De zitting begon tumultueus toen de verdediging aandrong de zaak achter gesloten deuren te 

behandelen om de professionele toekomst van Ivan V.C. (42) en Ellen D.B. (30) te 

beschermen tegen uitlatingen van de pers. Rechter Jenny Houtman ging niet in op deze 

vraag, omdat er volgens haar geen sprake kon zijn van discriminatie. 

Procureur Bracke haalde onmiddellijk scherp uit. «Het kan niet door de beugel dat Ivan V.C. 

zijn schoonmoeder Germaine R. gebruikte als alibi voor Ellen D.B. De bejaarde vrouw kan 

onmogelijk nog een voertuig besturen. Het feit dat Ivan zijn hart liet spreken, kan niet door 

de beugel in zijn functie als hoofdinspecteur.» 

«Alles draait rond roddels en verdachtmakingen», repliceerde advocate Christine Merry 

gevat. «Ivan en Ellen zijn het mikpunt van pesterijen op het werk. Ze voelen zich bedreigd, 

uitgedaagd en vernederd door oversten. Het rammelt serieus binnen het politiekorps van 

Ronse. Mijn cliënten hebben hierover zelfs een klacht ingediend bij het Comité P.» 

Rake klappen 

De politie-inspecteur moest zich ook verantwoorden voor het brutaal vastketenen in het 

politiekantoor van Ludovic L., eind 2000. De jongeman was op heterdaad betrapt bij een 

inbraak en zou zelfs drie vuistslagen hebben gekregen. Ook Youssof A. zou in mei 2001 

tijdens een verhoor hardhandig kennisgemaakt hebben met Ivan V.C. 

«Een hoofdinspecteur moet in alle omstandigheden koelbloedig blijven», zuchtte procureur 

Bracke. «Er was in beide gevallen geen sprake van uitlokking.» Advocate Marleen Van 

Wemmel dacht daar anders over. «Er was inderdaad een kleine schermutseling met Ludovic, 

maar hij heeft geen slagen gekregen. Wat het verhoor van Youssof A. betreft, klopt het dat 

het er luidruchtig aan toeging, omdat een tweede opgepakte er in geslaagd was half geboeid 

te ontsnappen. Maar ook hier zijn geen klappen gevallen. Dat heeft Youssof zelfs toegegeven. 

Ik pleit dan ook de vrijspraak.» 

Ivan V.C. riskeert in het ergste geval te worden ontheven uit zijn ambt. Uitspraak op 3 juni.  

 

 


