Bestuurder gebruikte speed

Onderzoek toedracht dodelijke rit

Reconstructie van het ongeluk in
Cabauw.
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De politie en het Nederlands
Forensisch Instituut gaan nieuw
onderzoek doen naar de toedracht
van een dodelijk auto-ongeluk in
Cabauw. Daarbij kwam in februari
2016 de 18-jarige Angelique van
Werkhooven uit Lopik om het
leven.
Dat heeft de rechtbank vanmorgen
besloten. Het Openbaar Ministerie
(OM) verdenkt de nu 25-jarige
bestuurder van de auto ervan
onder invloed van speed te hard te
hebben gereden. Eerder meldde
het OM ook dat de man onder
invloed was van alcohol, maar dat
bleek onjuist.

had. Volgens zijn advocaat Corina
Herrings gebruikte hij dat om zijn
slaapproblemen te lijf te gaan. De
verdachte zelf betoogde dat hij
gemiddeld drie keer per week
gebruikte. "In totaal tussen de halve
en hele gram per week." Hij gaf toe
dat hij bij de politie geen open kaart
heeft gespeeld over zijn
drugsgebruik. Volgens Herrings
deed hij dit uit 'schaamte voor zijn
problemen'.
De rechtbank wil nu van het
Nederlands Forensisch Instituut
(NFI) weten wat de invloed van een
dergelijke hoeveelheid drugs is op
het rijgedrag. Ook wil de rechtbank
weten wat de daadwerkelijke
hoeveelheid amfetamine was in het
lichaam ten tijde van het ongeluk.
Op de fatale avond was het
wegdek nat. Daarnaast is uit
onderzoek gebleken dat er op de
achterbanden van de Seat
nauwelijks profiel zat.
Verkeerskundigen van de politie
gaan nu berekenen wat in die
situatie bij verschillende snelheden
de kans op een ongeluk is.
Op 23 augustus wordt de zaak
voortgezet.

Tijdens die rampzalige
zaterdagnacht in februari 2016 zat
de 18-jarige Angelique met drie
vrienden in een Seat Leon. Na een
avondje uit botsten ze in het dorpje
Cabauw tegen een boom en
belandden in het water. De
chauffeur en twee andere
inzittenden konden uit de auto
komen, maar Angelique lukte dat
niet. Zij werd nog gereanimeerd,
maar overleed later in het
ziekenhuis aan haar verwondingen.
Speed
Uit onderzoek in de ochtend na het
ongeval is gebleken dat de
bestuurder 25 microgram
amfetamine (speed) in zijn bloed
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