
 

 

Vrouw verzamelde al voor 51.138 euro aan boetes 

Ze is nog maar 27 jaar en al 71 keer 

veroordeeld: “Dit was niet haar laatste 

keer” 

DE PANNE - Ze is nog maar 27 jaar oud, maar de afgelopen vijf jaar alleen al 
werd Sarahie D. uit De Panne liefst 71 keer veroordeeld voor overdreven 
snelheid en andere verkeersdelicten. De zwangere vrouw kreeg gisteren nog 
maar eens een levenslang rijverbod opgelegd, en ze werd veroordeeld tot twee 
jaar voorwaardelijke celstraf. “Deze vrouw heeft kansen genoeg gehad”, zegt  
verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen, “Ik kan me nauwelijks voorstellen dat 
dit haar laatste keer was.” 

Voor de zitting kon Sarahie 

D. (27) uit De Panne nog 

voorzichtig lachen. En 

zelfverzekerd was ze ook: 

haar advocaat kreeg 

opdracht te voorkomen dat in 

de rechtszaal beelden van 

haar zouden worden 

gemaakt. Maar eenmaal in 

het beklaagdenbankje voor 

de Veurnse politierechter 

Geert Vandaele was de 

glimlach ver zoek. Plots kon 

ze geen woord meer 

uitbrengen, en ze barstte in 

tranen uit nadat procureur 

Filiep Jodts haar palmares 

aan veroordelingen bij de politierechtbank uit de doeken had gedaan. 

 

Sarahie D. stond gisteren al voor de 71ste keer terecht. Deze keer omdat ze in december vorig 

jaar betrapt werd op het rijden zonder geldig rijbewijs. Voor gelijkaardige overtredingen en zware 

snelheidsovertredingen kreeg ze al meerdere keren een levenslang rijverbod opgelegd. “Een 

enorme waslijst aan veroordelingen heeft ze”, maakte Jodts zich kwaad. “Maar mevrouw trekt 

zich daar gewoon niets van aan, terwijl ze ondertussen al voor 51.138 euro onbetaalde boetes 

heeft openstaan. Allemaal van veroordelingen sinds 2013, dus in nog geen vijf jaar tijd.” Waarna 



hij zich tot Sarahie D. richtte: “En u bent nog maar 27 jaar oud! Voor mij is het heel duidelijk: u 

bent geestelijk niet in staat om ooit nog een voertuig te besturen.” 

“Bang voor gevangenis” 

Procureur Jodts vorderde nog maar eens een levenslang rijverbod, maar eiste ook dat Sarahie D. 

twee jaar naar de gevangenis moet. Toen ze dat hoorde, klapte de vrouw helemaal dicht. 

 

Waarop politierechter Vandaele: “Mevrouw toch. Aan 71 veroordelingen zitten we al. U heeft een 

strafregister van 15 bladzijden. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Het enige positieve is dat u naar 

de rechtbank bent gekomen, al heb ik uw aanwezigheid hier wel moeten bevelen. De vorige 

keren bent u telkens bij verstek veroordeeld. Hoe komt u in hemelsnaam aan zeventig 

veroordelingen in het verkeer? De gerechtsdeurwaarder, de politie of het gerecht: u bent daar 

blijkbaar niet bang van?” 

 

Op een zinnig antwoord moest de politierechter niet rekenen. “Ik heb er geen verklaring voor”, 

mompelde Sarahie D. 

 

Na lang aandringen zei ze wel nog dat ze “verward” was en vooral ook “heel bang voor de 

gevangenis”. In de hoop toch nog een milde straf uit de brand te slepen, stelde ze voor om haar 

openstaande schuld af te betalen via collectieve schuldbemiddeling. Een zinnetje dat klonk alsof 

ze het op voorhand door haar raadsman kreeg ingelepeld. Gevolgd door: “Ik wil ook nooit meer 

met een auto rijden.” 

Zelfs geen golfkarretje 

De politierechter gaf haar uiteindelijk toch 

nog een allerlaatste kans. De jonge vrouw, 

afkomstig uit Haïti, is alleenstaande moeder 

van een zoontje van tien en verwacht 

bovendien een tweede kind. De rechter 

veroordeelde haar tot twee jaar 

voorwaardelijke celstraf en – nog maar eens 

– een levenslang rijverbod. “Ik geef u dus 

nog een kans. Maar besef: als u die niet 

grijpt, loopt het faliekant af. Ik wil u met niets 

meer zien rijden. Niets met een motortje in, 

zelfs geen golfkarretje. U neemt voortaan 

de tram in De Panne. De fiets mag ook. Ik geef u daarmee een cadeau. Maar als u nog één keer 

betrapt wordt, vliegt u regelrecht de gevangenis in.” 

Onverbeterlijk 

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen kan echter moeilijk geloven dat een recidiviste als Sarahie 

D. ineens zal veranderen. Als iemand zó ver gaat, kan ik me nauwelijks voorstellen dat dit haar 

laatste keer is.” 

 

Over een gepaste straf durft Tertoolen zich niet uit te spreken. “Je hebt mensen bij wie een fikse 

boete helpt, maar deze vrouw heeft kansen genoeg gehad. Dan rest nog één ding: de 

gevangenis.” 


