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Op het assisenproces tegen Geneviève Lhermitte in Nijvel hebben de
psychiaters laten weten dat de beschuldigde niet toerekeningsvatbaar is. Op het
ogenblik dat ze haar vijf kinderen doodde, had ze geen controle over haar
daden, omdat ze zich in een mentaal onevenwichtige toestand bevond. Die
conclusie kan leiden tot internering, maar als de jury meent dat Lhermitte
handelde onder onweerstaanbare dwang en dat ze momenteel niet meer in een
toestand van mentaal onevenwicht verkeert, is ook de vrijlating mogelijk.
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Fascinatie voor messen
De assisenvoorzitter had de psychiaters om bijkomend onderzoek gevraagd. De
vraag kwam nadat Lhermitte was ingestort op het proces en naar aanleiding van
twee brieven die ze schreef aan haar psychiater waarin ze haar moordplannen
aankondigde. Lhermitte schrijft in de eerste brief over haar fascinatie voor
messen en in de tweede - de dag voor haar daad - over het idee haar kinderen
mee de dood in te nemen. De psychiater kon haar wegens een overvolle agenda
niet meteen ontvangen.
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Mentaal onevenwicht
Volgens de psychiaters-deskundigen bevindt Lhermitte zich momenteel nog
steeds in een toestand van mentaal onevenwicht die een lange behandeling
vereist. In hun rapport tijdens het onderzoek kwamen de psychiaters niet tot
dezelfde besluiten. Ze stelden toen namelijk dat "een toestand van zware angst
en depressie haar bevorderde tot de daad en haar toerekeningsvatbaarheid flink
aantastte, maar niet volledig". De psychiaters verschillen nu van mening over de
gepastheid van een strafrechtelijke straf of een internering.
Vrijlating mogelijk
Het nieuwe rapport is slechts een advies, een beoordelingselement voor de
rechter en de jury, die daarmee geen rekening hoeven te houden in hun verdict.
Als de jury de conclusies van de psychiaters volgt, zou een beslissing tot
internering genomen kunnen worden. Tenzij de jury meent dat ze handelde
onder onweerstaanbare dwang en dat ze momenteel niet meer in een toestand
van mentaal onevenwicht verkeert. Dat zou volgens artikel 71 van het
strafwetboek betekenen dat er geen misdrijf was en dat de vrouw vrij is.
(belga/bf)
16/12/08 19u23
Lees ook "Lhermitte leerde in gevangenis over gevoelens praten"
Lees ook Psychiaters moeten Lhermitte opnieuw onderzoeken
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"Bettina Geysen verdiende 15.000
euro bij Vl.Pro"
07u21 - De Humo waarin ex-Vl.Pro-voorzitter Bettina Geysen afrekent met Bert
Anciaux lag nog niet goed in de rekken of het kamp-Anciaux ging in de ...

Herzele scheldt schulden
inwoners bij OCMW kwijt
06u52 - Alle inwoners van Herzele die bij het OCMW
schulden hebben uitstaan, hoeven die niet meer terug te
betalen. De Oost-Vlaamse gemeente is de eerste ...
Lees ook "Kwijtschelding OCMW-schuld geen goed signaal"

Honden bijten oor van
buurvrouw af
12u31 - Een 74-jarige vrouw uit het Oost-Vlaamse
Berlare is gisterenmiddag zwaargewond geraakt toen ze
door minstens twee honden van haar buurman werd ...

Vlaamse CO2-uitstoot voor het
eerst onder Kyoto-norm
12u12 - De uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen
daalde in 2007 voor het eerst onder het niveau van de
doelstellingen van Kyoto. Dat blijkt uit ...
12u45 Chauffeurs De Lijn klagen over vuile ...
12u31 Honden bijten oor van buurvrouw af
12u12 Vlaamse CO2-uitstoot voor het eerst ...
11u42 Beslissing over aanhouding ...
11u34 Politie Sambreville neemt anderhalve ...

Waterbekken staat op instorten in
Vorst
DM UPDATE 09u18 - Het pas gebouwde waterbekken in de
Brusselse gemeente Vorst heeft een lek op een diepte van

twintig meter, en dat lek heeft een grondverzakking ...

Chauffeurs De
Lijn klagen over
vuile toiletten
12u45 - De vakbond ACVOpenbare Diensten voerde
vanochtend en -middag actie
aan het hoofdkantoor van De Lijn voor meer, betere en
schonere sanitaire ...
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