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Zenuwachtige gedrag doet Ronsese trucker de das om 

Ronse  

De Oudenaardse onderzoeksrechter Ann François heeft gisternamiddag Ronsenaar Jean-

Claude D.B. (44) aangehouden op beschuldiging van loonbediendendiefstal. In de woning van 

de man en in het huis van zijn vriendin werd voor bijna anderhalf miljoen frank aan gestolen 

goederen aangetroffen. De opheldering van het misdrijf gebeurde bij toeval. 

De zaak kwam aan het licht toen de federale politie bij de Ronsenaar aanklopten met een 

bevelschrift dat hij een gevangenisstraf diende uit te zitten voor een veroordeling die hij 

opliep in een dossier rond familieverlating. Jean-Claude D.B., die als trucker aan de slag is bij 

de Ronsese transportfirma Datra, kreeg de kans om nog enkele praktische zaken te regelen 

alvorens hij naar de cel werd overgebracht. 

Zo moesten onder andere de sleutels van een trekker en een bestelwagen die bij hem 

geparkeerd stonden, aan zijn werkgever worden bezorgd. Het viel de speurders op dat de 

man zich daarbij bijzonder zenuwachtig gedroeg. Al snel werd duidelijk waarom. In de 

bestelwagen bevond zich een lading gestolen goederen. Jean-Claude D.B. besefte dat zijn 

werkgever de feiten zou ontdekken. Hij probeerde zijn vriendin ertoe te bewegen het voertuig 

te ledigen, maar zij weigerde het spel mee te spelen. De nerveuze taferelen die daarmee 

gepaard gingen, deden bij de federale politie een belletje rinkelen. 

Babygerief  

Aan boord van de bestelwagen werden onder andere gestolen cameratoestellen gevonden. 

Later volgden huiszoekingen in de woning van de man in de Oudstrijderslaan en in het huis 

van zijn levensgezellin in de Aatstraat. Daarbij werd een fortuin aan ontvreemde voorwerpen 

gevonden: van elektrische toestellen over verrekijkers en draagbare telefoons tot babygerief. 

Alles tesamen goed voor ongeveer anderhalf miljoen frank. 

De Ronsenaar stal geregeld delen van de lading die hij als trucker moest vervoeren. Blijkbaar 

slaagde hij erin dat te doen zonder argwaan te wekken bij zijn werkgever. Door een toevallige 

samenloop van omstandigheden deed hij zichzelf nu de das om. Verder onderzoek zal moeten 

uitwijzen hoe lang de feiten al aan de gang waren en of de omvang van de gestolen goederen 

nog groter is dan wat tot dusver werd teruggevonden. Dinsdag verschijnt Jean-Claude D.B. 

voor de Oudenaardse raadkamer, die over zijn verdere aanhouding moet beslissen. 

/R.V.W. 

 

 


