
Het Laatste Nieuws: 27/11/2001: Stelende trucker speelt sinterklaas 
 

De 44-jarige vrachtwagenbestuurder Jean-Claude D.B. uit Ronse verscheen gisteren voor de 

correctionele rechtbank op beschuldiging van diefstal. Gedurende 6 maanden maakte hij bij 

zijn werkgever, het transportbedrijf bvba Datra uit Ronse, een indrukwekkende buit. Mede 

doordat de werkgever een belangrijke klant verloor, raamt hij de schade op maar liefst 

371.840€ (15 miljoen). 

 

Samen met kopstuk Jean-Claude D.B. zaten ook Ronsenaars Lydie D.K. (38), Jean-Louis T. 

(42) en Naimi D. (23), Christophe (22) en Valerie D.B. uit Anderlues en Jean-Pierre D. (38) 

uit Elzelles op het bankje. Zij moesten zich verantwoorden voor heling. 

Op 27 mei liep Jean-Claude D.B. tegen de lamp. Onderzoek wees uit dat hij al zo’n zes 

maanden regelmatig goederen van zijn werkgever had gestolen. De buit omvatte onder andere 

fototoestellen, verrekijkers, computers en computerspelletjes, scanners, telefoontoestellen, 

weegschalen, babyspullen, porselein, schommelstoelen, planten, beeldhouwwerk, stofzuigers 

en wandklokken.Bij een huiszoeking werden in een garagebox nog voor ongeveer 1.5 miljoen 

frank aan gestolen goederen teruggevonden. 

 

‘Ziekte’ 

 

Substituut Nadia Goossens vorderde voor Jean-Claude D.B., die al zo’n 7.5 maanden in 

voorhechtenis zit, een zware celstraf: ,, Omdat die man van geen ophouden weet en al genoeg 

kansen heeft gekregen.” Zijn advocaat Steve Dupont vroeg daarentegen begrip: ,,Mijn cliënt 

heeft helemaal niet uit winstbejag gestolen. Hij heeft heel wat goederen gewoon aan vrienden 

geschonken. Eigenlijk speelde hij sinterklaas. Hij geeft  ook toe dat zijn vingers begonnen te 

jeuken telkens hij een verdwaalde pallet goederen zag staan. Die man moet tegen zichzelf 

worden beschermd, want hij steelt om te stelen. Het is een ziekte.” 

De andere beklaagden namen de geschenken gretig in ontvangst en verklaarden dat zij niet 

wisten dat het om gestolen goederen ging. Hun advocaten Pascale Hooreman, Christine Merry 

en meester Trimpont vroegen aan de rechter de vrijspraak of opschorting van straf. De rechter 

doet uitspraak op vrijdag 25 januari. 

 


