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Milde straf voor man die slachtoffer neerstak voor ogen van zoontje 

RONSE - De strafrechtbank in Oudenaarde veroordeelde gisteren Hakim K. (23) uit Ronse tot 

één jaar cel, waarvan drie maanden effectief. Hakim stak op 3 juni 2005 Alexander Beauvois 

neer in Ronse, na een discussie. De jongeman werd niet veroordeeld voor poging doodslag, 

zoals de Oudenaardse procureur had gewild, maar voor opzettelijke slagen en verwondingen. 

Het openbaar ministerie had ook 2 jaar cel gevraagd, maar daar ging de rechtbank niet op in.  

Op 3 juni was Beauvois in een Ronsese winkel sigaretten gaan kopen. Enkele allochtonen 

raakten in een discussie verwikkeld met zijn zoontje van zes, die bij zijn fiets was blijven 

staan. Volgens Beauvois waren ze van plan er met de fiets vandoor te gaan. Hij snelde naar 

buiten en er ontstond een vechtpartij. Hakim K. gaf de man twee messteken, voor de ogen 

van zijn zoon. Hakim achtervolgde zijn slachtoffer nog en stak hem nog eens.  

De Ronsenaar bekende de feiten. Maar volgens zijn advocate gebeurde dat met het mes, dat 

door het slachtoffer eerst werd getrokken. Hakim zou hem dat mes tijdens de schermutseling 

afhandig gemaakt hebben. Advocate Christine Merry wees er ook op dat er geen getuigen 

waren opgedaagd tijdens het proces. «Bovendien heeft het slachtoffer een strafregister en het 

ging duidelijk niet om een poging tot doodslag. Het was namelijk nooit de bedoeling het 

slachtoffer te doden. De rechtbank heeft de uitlokking door het slachtoffer bevestigd in het 

vonnis», zei ze gisteren tevreden.  

Mild  

De rechtbank sprak dan ook een milde straf uit: één jaar cel, waarvan drie maanden effectief. 

Maar die drie maanden zat de man al uit in voorhechtenis, de rest van de straf is 

voorwaardelijk. Hakim moet zich laten begeleiden en vast werk zoeken. Ook de 

schadevergoeding van 200 euro die Hakim K. aan Alexander moet betalen, valt enorm mee. 

«Hakim moet zich voortaan wel best aan de regels houden», benadrukte voorzitter Simons. 

«Als hij nog eens veroordeeld wordt en een straf krijgt van meer dan 6 maanden, wordt ook 

de voorwaardelijke straf die hij nu kreeg effectief.» (WDA) 

 


