
Het Volk: 04/06/2002: Rechter spreekt inspecteurs vrij, parket reageert 

verrast: ,,Ronsese politiekoppel slachtoffer van roddels” 

 
Oudenaardse rechter Jenny Houtman heeft gisteren Ivan V.C. (42) en Ellen D.B. (30), beiden 

inspecteur bij de lokale politie van Ronse, vrijgesproken. Beide politie-inspecteurs, die met 

elkaar een relatie hebben, stonden voor de correctionele rechtbank terecht voor gesjoemel met 

een snelheidsovertreding. Volgens de rechter zijn Ivan V.C. en zijn vriendin Ellen D.B. het 

slachtoffer van roddels en is van valsheid in geschrifte geen sprake. 

 

Paul Darragas 

 

Wanneer op 23 januari vorig jaar een Seat Toledo geflitst wordt, verklaart Ivan V.C. in het 

antwoordformulier bij  het proces-verbaal dat zijn 79-jarige schoonmoeder Germaine R. 

achter het stuur zat. Maar volgens enkele collega’s zat daarentegen Ellen D.B., toen 

politiestagiaire en vriendin van Ivan V.C., achter het stuur. Volgens een deskundige, 

aangesteld door het parket, was de bejaarde dame op het ogenblik van de feiten bovendien 

niet in staat om een voertuig te besturen. 

 

,,Carrière gered” 

 

,,Tijdens het onderzoek heeft de waarheid nooit een kans gekregen”, reageert meester 

Christine merry, die de Ronsese politie-inspecteurs verdedigde. ,,Twee getuigen, met name 

de dichtste buren van Germaine R., zullen bevestigen dat de bejaarde vrouw wel degelijk met 

de auto kon rijden. In het vonnis merkt de rechter op dat deze getuigen nooit ondervraagd 

geweest zijn. Volgens de rechter heeft ook het medisch verslag van de geneesheer-

deskundige, dat zo’n jaar na de feiten werd uitgevoerd, geen afdoende bewijskracht. Het 

verslag bewijst niet dat de bejaarde vrouw een jaar voordien niet met de auto kon rijden. De 

rechter merkt tenslotte terecht op dat de beschuldigingen op roddels berusten.” 

 

Beroep 

 

Het Oudenaardse parket is verrast door de vrijspraak, onder andere ook omdat de geflitste 

Seat Toledo de eigendom is van de vorige vriend van Ellen D.B. Het parket sluit niet uit dat 

tegen het vonnis beroep wordt aangetekend. 

 


