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412.000 euro boete voor illegale
stokerij
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KOKSIJDE - De rechtbank in Veurne gaf twee mannen zware straffen voor het houden van

een illegale alcoholstokerij. Marc V.L. (49) uit Wulpen kreeg vier maanden cel met uitstel,
Ceddus D. (68) uit Ardooie 10 maanden effectief. Maar het zijn vooral de boetes - 411.827
euro - die het duo pijn zullen doen. Gelukkig voor Marc V.L. verklaarde de rechter 400.000
euro met uitstel, zodat hij ‘maar' 11.827 euro moet afdokken. Ceddus D. moet wel de volle
pot betalen. Wegens zijn gerechtelijk verleden kan hij geen uitstel meer krijgen.
In de zomer van 2006 liet Marc V.L., een landbouwer die financieel aan de grond zat, zich door twee vreemde
bezoekers overhalen om zijn loods in Wulpen aan hen te verhuren. In oktober vielen de politie en de douane
binnen. Ze troffen er een clandestiene stokerij en een enorme hoeveelheid illegale alcohol aan.
Volgens zijn advocaat, Rik Ascrawat, beging V.L. een stommiteit om zijn gezin met twee kinderen te kunnen
onderhouden. In 1999 kwam de onfortuinlijke boer met zijn tractor in Adinkerke tegen de kusttram terecht. Hij
hield er een blijvende invaliditeit aan over. Twee jaar later werd hij ook nog getroffen door een trombose.
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