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OCMW-raadslid en vier andere champagnedieven veroordeeld 

Ronse 

De correctionele rechtbank van Oudenaarde heeft vijf beklaagden veroordeeld in de beruchte 

champagnediefstal van 20 november 2001 in Ronse. De vijf kregen voorwaardelijke 

celstraffen van 3 tot 10 maanden  

cel en boetes tussen 500 en 1.250 euro. Ook OCMW-raadslid Christophe Kerkhove (36) uit 

Ronse deelde in de klappen. Hij kreeg 6 maand met uitstel en een boete van zo'n 1.000 euro 

voor de diefstal van 372 van de 966 flessen champagne die toen waren gestolen.  

In de nacht van 20 op 21 november 2001 werden 160 kartons of 966 flessen champagne van 

het merk Muhm gestolen uit een geparkeerde vrachtwagen in Ronse. De flessen werden met 

bestelwagens naar verschillende plaatsen in Ronse gevoerd. De chauffeur van de 

vrachtwagen, de 24-jarige Dirk V. uit Ninove, sloeg 's morgens alarm. Maar al snel bleek de 

chauffeur, die de lading champagne eigenlijk van Frankrijk naar Nederland moest voeren, zelf 

achter de diefstal te zitten.  

mysterie  

Met de hulp van de twee Ronsenaars Pascal V. (27), Didier H. (32), zijn 28-jarige vriendin 

Sandra O. uit Zwevegem en Christophe Kerkhove werd het geestrijke vocht uit de 

vrachtwagen gestolen. Zo'n 1.700 andere dozen bleven onaangeroerd in de vrachtwagen 

liggen. Iedereen werd veroordeeld voor diefstal of heling van de champagne.  

Toen het verhaal bekend raakte in Ronse, gonsde het snel van de geruchten. De speurders 

hadden namelijk slechts een deel van de buit teruggevonden, zo'n 41 kartons zijn nog steeds 

niet terecht. Zeker is dat één fles champagne werd gekraakt door de dieven en helers, nadat 

de diefstal was geklaard. Waar de 41 zoekgeraakte kartons verzeild geraakt zijn, zal wel een 

mysterie blijven.  

OCMW-voorziter Pol Kerckhove wacht nog af of Christophe in beroep gaat. «Als dat niet 

gebeurd, zal ik vragen om hem uit zijn functie te ontzetten», aldus Pol.  

 

 


