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Champagnezwendelaars moeten niet naar de gevangenis 

De Oudenaardse strafrechter heeft gisteren een bende champagnedieven, onder wie het 

Ronsese OCMW-raadslid Christophe Kerkhove, veroordeeld tot voorwaardelijke 

gevangenisstraffen en een boete. Vijf beklaagden stonden terecht voor de diefstal van 160 

kartons champagne, samen goed voor 966 flessen met een verkoopwaarde van bijna 20.000 

euro. Meer dan veertig kartons werden nooit teruggevonden.  

In de nacht van 20 november 2001 werden uit een vrachtwagen, op een parking in Ronse, 

160 kratten champagne gestolen. 's Anderendaags stapte vrachtwagenbestuurder Dirk V. (34) 

uit Ninove naar de Ronsese politie om de diefstal aan te geven. Bleek echter dat hij zelf een 

hoofdrol in de diefstal had. Hij moest voor een transportfirma de champagne naar Nederland 

brengen. Nadat hij zijn truck op een parking had achtergelaten, trommelde hij Pascal V.M. 

(28) uit Ronse en zijn vriendin Sandra O. (28) uit Zwevegem op. Samen reden ze met een 

bestelwagen naar de truck om de champagne over te laden.  

Een deel van de champagne werd in de garage van Ronsenaar Didier H. (32) geplaatst. 

Tijdens het onderzoek kwam ook OCMW-raadslid Christophe Kerkhove (36) in beeld. Trucker 

Dirk V. verklaarde dat hij in opdracht van Kerkhove had gehandeld. ,,Hij had mij al 

meermaals gevraagd om eens iets scheef te slaan. Toen ik champagne moest vervoeren, 

dacht ik dan ook meteen aan hem'', klonk het.  

Advocaat Johan De Koekelaere ontkende dat zijn cliënt Kerkhove een hoofdrol in de 

champagnediefstal had gespeeld: ,,Alles wordt op hem gefocust omdat hij een publieke figuur 

is. Hij geeft wel toe dat hij een aantal flessen champagne heeft gekocht en weer 

doorverkocht. Dat is heling, geen diefstal.''  

De rechter veroordeelde trucker Dirk V. tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van tien 

maanden en een boete van 1.250 euro, terwijl Pascal V.M. een voorwaardelijke celstraf van 

zes maanden en een boete van 743,68 euro kreeg. Voor Didier H. had de rechter een 

voorwaardelijke celstraf van drie maanden en eveneens een boete van 743,68 euro in petto.  

Sandra O. kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een boete van 

495,79 euro. De rechter oordeelde dat OCMW-raadslid Christophe Kerkhove verantwoordelijk 

was voor de diefstal van 372 flessen champagne. Dat kost hem een voorwaardelijke 

gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 991,57 euro. (PD)  

 

 


