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Ronsenaar riskeert twee jaar cel voor poging tot 
doodslag 

Willy Depraetere 

Advocate van messentrekker  

Wel vreemd: het slachtoffer diende geen klacht in. De politie moest de ziekenhuizen bellen, 

met de vraag of er iemand opgenomen was met steekwonden  

RONSE - Als het van de Oudenaardse procureur afhangt, vliegt Hakim K. (23) uit Ronse twee 

jaar in de cel voor poging tot doodslag. De man bekende dat hij zijn slachtoffer drie 

messteken gaf op de parking van warenhuis Delhaize in Ronse. Het  

zesjarig zoontje van Alexander Beauvois zag  

zelfs hoe de messentrekker zijn slachtoffer  

achtervolgde toen die wou vluchten. Maar de  

advocate van Hakim vraagt dat de betichting wordt omgezet tot slagen en verwondingen. 

«Want het slachtoffer zou mijn cliënt eerst met  

een mes bedreigd hebben», meent ze. 

Willy DE PRAETERE 

Alexander was begin juni met zijn zoontje van zes op weg in de buurt van de Delhaize in 

Ronse. De man ging een pakje sigaretten kopen in de winkel van het tankstation en liet zijn 

zoon achter bij zijn fiets. Een groep allochtonen benaderde het kind en eist dat hij de fiets zou 

afstaan. De jongen weigerde en de vader hoorde het tumult. Er ontstond meteen een verbale 

discussie die ontaardde in een vechtpartij. Alexander kreeg daarbij twee messteken van 

Hakim. Hij probeerde nog te vluchten in de richting van het politiekantoor, maar de dader 

achtervolgde hem en bracht hem nog een messteek toe.  

slagader  

«Het zal je maar overkomen», vond de procureur. «Je gaat rustig winkelen met je zesjarig 

zoontje en na een discussie over een fiets, word je omringd door tien allochtonen en krijg je 

drie messteken. Het slachtoffer ontsnapte aan de dood, omdat de messteken geen slagader 

raakten. Ik vraag twee jaar effectieve gevangenisstraf.»  

«We pleiten geen zelfverdediging en willen de feiten niet minimaliseren. Maar hier kan geen 

sprake zijn van poging tot doodslag», zei de advocate van Hakim. «Mijn cliënt had nooit de 

bedoeling om het slachtoffer te doden. Het gaat hier duidelijk alleen om slagen en 

verwondingen.»  

ongeloofwaardig  

Volgens haar was het ook het slachtoffer zelf die een mes uithaalde en er mee dreigde. 

«Hakim probeerde alleen het mes af te nemen tijdens de vechtpartij en hij raakte ook zelf 



gewond», zo vond ze. «Het verhaal van het slachtoffer is overigens zeer ongeloofwaardig. De 

dag nadat hij uit het ziekenhuis kwam, gaf hij al kranteninterviews. Het zoontje werd niet 

omringd door tien allochtonen en de exploitant van het benzinestation zegt dat hij niets 

merkte. Hij weet ook niet meer  

of Beauvois die dag sigaretten kwam kopen. De vechtpartij was niet aan het benzinestation, 

maar aan de stalplaats van de winkelwagentjes van Delhaize.» 

«Nog vreemder is dat het slachtoffer zelf geen klacht indiende», wist de advocate. «Het was 

de politie die alle ziekenhuizen moest bellen, met de vraag of er iemand opgenomen was met 

drie steekwonden. En Alexander Beauvois heeft ook een strafregister. Er zijn zelfs getuigen 

dat hij de betichte vroeger al eens een kopstoot gaf en dreigde dat hij hem wel eens zou 

heropvoeden.»  

 


