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België De week
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MINISTERS VAN STAAT 

De koning benoemt gewezen

vicepremier en minister van

Justitie Melchior Wathelet

(CDH), ex-minister van Defen-

sie André Flahaut (PS) en

Karel Poma (Open VLD), de

eerste staatssecretaris van

Leefmilieu en voormalig

Vlaams minister van Cultuur,

tot minister van staat. Op 

30 november waren gewezen

federaal en Brussels minister

Jos Chabert (CD&V), Senaats-

voorzitter Armand De Decker

(MR) en voormalig federaal 

en Vlaams minister Frank 

Vandenbroucke (SP.A) al tot

minister van staat benoemd. 

[  0 8 / 1 2 / 0 9  ]

KB LUX-ONDERZOEK 

De correctionele rechtbank

van Brussel verklaart de 

vervolging van de verdachten

in het KB Lux-fraudeproces

onontvankelijk omdat het

bewijsmateriaal onrechtmatig

verkregen is. Bijna 3000

documenten met gegevens

over zwarte bankrekeningen

werden door ex-werknemers

van de bank KB Lux gestolen.

In de zaak moesten elf top-

bankiers van de toenmalige

Kredietbank en haar Luxem-

burgse dochter samen met

drie grote klanten terecht-

staan. Het onderzoek naar

fraude ter waarde van 400

miljoen euro startte in 1996.

Het Brusselse parket gaat in

beroep.

[  0 9 / 1 2 / 0 9  ]

AFSCHEID PIERRE LANO

Pierre Lano, topman van tapijt-

groep Lano Carpets uit Harel-

beke, pleegt op 65-jarige leef-

tijd zelfmoord. Lano nam in

1970 het bedrijf van zijn vader

over. Hij was burgemeester in

Harelbeke voor de toenmalige

CVP toen hij in 1992 overstap-

te naar de VLD. Tussen 1995

en 2007 zat hij in de Kamer.

(zie Portret blz. 117)
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GOEDKOOP VERVOER

De Lijn dekt maar 16 procent

van de exploitatiekosten door

eigen opbrengsten. De Vlaam-

se overheid betaalt de rest.

Een studie van het externe

bureau PricewaterhouseCoo-

pers wijt dat aan de lage tarie-

ven voor abonnementen en 

de kortingen bij de Vlaamse 

vervoersmaatschappij.
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REGULARISATIES

De Raad van State vernietigt

de nota waarmee de federale

regering de criteria vastlegde

voor de regularisatie van

 mensen zonder papieren

 tussen 15 september en 

15 december. Volgens de RvS

kunnen de regularisatiecriteria

niet geregeld worden met een

rondzendbrief maar moet het

parlement dat doen. Volgens

staatssecretaris voor Migratie-

en Asielbeleid Melchior

 Wathelet (CDH)  blijven de

 ingediende aan vragen geldig.

BELANGENCONFLICT

Federaal minister van Werk

Joëlle Milquet (CDH) reageert

verontwaardigd op het voor -

nemen van de Vlaamse rege-

ring om een belangenconflict

in te roepen tegen de active-

ringspremie van 1000 euro

per maand die ze uittrekt 

voor werkgevers die -26-jari-

gen aanwerven die minstens

zes maanden werkzoekend

zijn. Vlaams minister van Werk

Philippe Muyters (N-VA) wil 

dat de maatregel in eerste

instantie geldt voor jongeren

zonder diploma secundair

onderwijs. Op 14 december

wordt de zaak met een Bel-

gisch compromis opgelost. 

[  1 2 / 1 2 / 0 9  ]

WATERZUIVERING

Het waterzuiveringsstation

Brussel Noord ligt sinds 

25 november gedeeltelijk en 

vanaf 8 december volledig stil.

Daardoor komt het afvalwater

van ruim 1 miljoen Brusselaars

ongefilterd in de Zenne, de

Rupel en de Schelde terecht.

Technische problemen en 

onenigheid tussen de Brussel-

se regering en uitbater Aquiris

zijn de oorzaak. 

DE CROO VOORZITTER

Alexander De Croo (34) wordt

de nieuwe voorzitter van Open

VLD. Hij wint de tweede ronde

van de voorzittersver kiezingen

van Marino Keulen. De Croo

krijgt 11.676 stemmen (54,95

procent) achter zijn naam, 

Keulen 9572 (45,05 procent).

De zoon van Herman De Croo

heeft ervaring als ondernemer, 

maar heeft nog geen politiek

mandaat uitgeoefend.

Greenpeace stunt
E lf actievoerders van Greenpeace verschalken tijdens de Europese top in Brussel de politie

en een bewakingsfirma. Ze rijden met drie wagens de binnenplaats van het Justus

Lipsiusgebouw op en stoppen bij de rode loper voor de Europese staatshoofden en

regeringsleiders. Enkele activisten stappen uit en ontvouwen spandoeken met een oproep tot

een grotere beperking van de CO
2
-uitstoot, waarna de veiligheidsdiensten van de Europese

Raad hen oppakken. Het parket zal hen vervolgen wegens het gebruik van blauwe zwaailichten

en valse toegangspasjes.
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Dertien jaar na de aanvang van de fraudezaak
KB Lux oordeelde de correctionele rechtbank
van Brussel vorige week dat de vervolging
onontvankelijk is. De 14 verdachten, elf
bankiers van KB en KB Lux en drie grote
klanten, gaan dus vrijuit. ‘Zonder de
onafhankelijkheid van de rechters was een
dergelijk vonnis, na twaalf jaar van deloyale
praktijken bij justitie en politie, onmogelijk’,
zegt advocate Michèle Hirsch. DOOR INGRID VAN DAELE

‘DE REGELS VAN
DE RECHTSSTAAT 
ZIJN BEVESTIGD’

‘D
it vonnis is historisch’ zegt Michèle Hirsch, de advocate die in de zaak-KB Lux
de voormalige voorzitter van de Luxemburgse bank, Damien Wigny, verde-
digde. De dag nadat het vonnis aan alle partijen is toegestuurd, geeft ze ons haar

versie van de feiten. 
De Brusselse correctionele rechtbank gaf u en uw confraters gelijk in de zaak-KB Lux.

De rechtbank verklaarde zich onbevoegd omdat de bewijslast op een onrechtmatige

manier aan het dossier werd toegevoegd – precies wat u al jarenlang aanklaagde. 

MICHÈLE HIRSCH: De voorzitter van de 49e kamer van de correctionele rechtbank,
Pierre Hendrickx, kende het dossier door en door. Anders dan wat we eerder meemaakten
voor het Hof van Cassatie in 2007, handelde hij het proces niet oppervlakkig af.  Cassatie
moest zich er in 2007 over uitspreken of de toenmalige onderzoeks  rechter in de zaak,
Jean-Claude Leys, misdrijven had gepleegd tijdens het onderzoek. De procureur-gene-
raal  vergeleek ons pleidooi toen met de Da Vinci Code. Volgens hem hadden we ons
alles ingebeeld. 

DE RECHTBANK

IN BRUSSEL

gaf een sterk signaal
aan de magistraten dat
de grondregels van de

rechtsstaat te allen
tijde dienen te worden

gerespecteerd.
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De 49e kamer van de correctionele rechtbank daarentegen wil-
de nu zonder omwegen weten of de door de ex-werknemers van
de KB Lux gestolen documenten al dan niet op een rechtmatige
manier in het dossier waren terechtgekomen. Wij hadden tal van
elementen die erop wezen dat dit niet het geval was. De recht-
bank leek deze fundamentele vraag ernstig te zullen nemen. 
Sinds het begin van het onderzoek is er dertien jaar verstreken.

Al die tijd hebben de magistraten niet ingegrepen.

HIRSCH: Dat is het ongelofelijke aan de
hele zaak. Kort nadat Damien Wigny me als
zijn advocaat had aangesteld, in november
1997, hebben de banken en Wigny een eer-
ste klacht ingediend bij het Comité P. We
vonden dat de speurders bij het verzamelen
van hun gegevens niet volgens de regels te
werk waren gegaan. Dat was in april 1998.
Sindsdien hebben we vergelijkbare proble-
men – die nu in het vonnis van de correc-
tionele rechtbank worden bevestigd –
 herhaaldelijk gemeld, zowel aan de politie-
autoriteiten als aan de magistraten. 

In 1999 bijvoorbeeld, toen de conclusies
van het Comité P bekend raakten, hebben we
aan onderzoeksrechter Leys en aan het par-
ket gevraagd om het onderzoek stop te zet-
ten. Er waren immers flagrante onregelma-
tigheden vastgesteld. Maar geen van beide
wilde dat doen. Enkel een onafhankelijke en
onpartijdige rechtbank zou zich over de zaak
kunnen uitspreken, zeiden ze. Dat is nu
gebeurd. En die onafhankelijke rechtbank
heeft beslist dat het bewijsmateriaal onrecht-
matig verzameld was. 
De zaak-KB Lux had op deze manier nooit voor

de rechtbank mogen komen. 

HIRSCH: Nee, en dat zegt het vonnis ook.
Zodra de procureur en de onderzoeksrechter
zich ervan bewust werden dat oneerlijke
praktijken – zoals valse pv’s en geënsce-
neerde huiszoekingen – aan de basis van de
bewijslast lagen, hadden ze de zaak moeten
stopzetten.
De rechter somt in zijn vonnis een twintig-

tal onregelmatigheden en bewijzen van de-

loyauteit op. Als er zich zoveel problemen

voordeden, was het dan niet aan de raadka-

mer om de zaak in laatste instantie tegen

te houden? 

HIRSCH: De wet zegt inderdaad dat de
raadkamer alle problematische elementen uit
een dossier moet proberen te verwijderen.
Maar in dit geval heeft ze zich beperkt omdat
het dossier té veel problemen telde. Ze liet
het aan de rechter over om de loyaliteit van
de magistraten  tijdens de procedure verder
te onderzoeken. 

Het moet gezegd: de raadkamer is al zeer
ver gegaan. Na een grondig onderzoek heeft
ze beslist om bepaalde getuigenissen onder
ede die door onderzoeksrechter Leys waren

afgenomen, uit het dossier te verwijderen, omdat het ging om
geprivilegieerde getuigen. Een van hen was een ex-medewer-
ker van KB Lux, en een vermeende oplichter, de Siciliaan Anto-
nino Costa. Hij was ook de man achter de vervalste rekeningen
die op naam van minister van Financiën Didier Reynders (MR)
en van procureur-generaal André Van Oudenhove waren aange-
maakt. Bovendien had Costa dankzij de bemiddeling van een
politieke vriend van rechter Leys de Belgische nationaliteit ver-

kregen, en dat met één enkele referentieper-
soon in zijn dossier: de rechter.
De zaak-KB Lux wekt de indruk dat in het

kader van een gerechtelijk onderzoek hoe lan-

ger hoe meer het principe ‘het doel heiligt de

middelen’ geldt. Volgens professor strafrecht

Pierre Chomé (ULB) in de krant La Libre Bel-

gique is dat te wijten aan het feit, dat ‘de

rechtsstaat steeds meer te lijden heeft onder

de jurisprudentie van het Hof van Cassatie’.

Die zou een grotere flexibiliteit toestaan in

het gebruik van gestolen bewijzen. 

HIRSCH: De jurisprudentie van Cassatie is
één ding, maar er zijn ook de principes van
de rechtsstaat. De correctionele rechter heeft
volgens mij in de eerste plaats aan de
magistraten een sterk signaal willen geven:
ze moeten waardig zijn, loyaal en eerlijk.
Anders kan de rechtbank hen niet vertrou-
wen. Zelfs al zou de fraude de meest drama-
tische van de eeuw zijn, betoogde de rechter,
dan nog is het belangrijker dat de gerechte-
lijke autoriteiten de basisprincipes respecte-
ren. Ook al houdt dat in dat men niet kan
doorstoten tot de grond van de zaak.
Ondertussen is het wel zo dat de Bijzonde re

Belastinginspectie (BBI) de gegevens

gebruikt heeft om een aantal belasting-

plichtigen te vervolgen. Bepaalde elementen,

namelijk de microfiches, zijn zelfs aan de

Nederlandse fiscus doorgespeeld. 

HIRSCH: Dat klopt. In 1999 werden de
microfiches aan de Nederlandse fiscale auto-
riteiten doorgespeeld. Daarna heeft de ver-
dediging van een Nederlandse belasting-
plichtige de rechtbank gevraagd om het
parket in België te kunnen horen. Op die
manier wilden ze de oorsprong van de stuk-
ken achterhalen en te weten komen of ze al
dan niet op een rechtmatige manier in het
dossier waren terechtgekomen. Het antwoord
van de Belgische justitie was onvoorstelbaar.
In een brief heeft de toenmalige procureur-
generaal de Nederlandse autoriteiten geant-
woord dat ‘dit de wezenlijke belangen van
de Belgische staat in het gedrang zou bren-
gen’, en er dus niet op het verzoek kon wor-
den ingegaan. 
Hoe is daar toen op gereageerd? 

HIRSCH: We hebben een klacht ingediend
tegen de speurders, die respectievelijk door
de onderzoeksrechters Patrick Collignon en
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Wie is 
Michèle
Hirsch?
Advocate bij de balie van
Brussel, gespecialiseerd
in strafrecht.

Van 1993 tot 1995 was 
ze expert bij de commissie
Mensenhandel, voorge-
zeten door Johan Vande
Lanotte (SP.A). 

Ze schreef ook een actie-
plan voor de Raad van
Europa in de strijd tegen
gedwongen prostitutie 
en vrouwen handel. 

Ze behandelde heel wat
zaken die verband houden
met prosti tutie, seksueel
geweld en vrouwen -
discriminatie. 

Hirsch trad ook op in  
de zaak tegen Ariel Sharon
(2001), waarbij 28 nabe-
staanden van slachtoffers
van de bloedbaden in
Sabra en Chatila zich
 burgerlijke partij stelden
op basis van de Belgische
genocidewet. 

Onlangs kreeg ze ook
gelijk in de zaak tegen 
de ‘bankier van de
 genocide’ in Rwanda,
 Ephrem Nkezabera. 
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Frédéric Lugentz behandeld werden. Dat was de start van een
tweede onderzoek over het onderzoek. In 2005 heeft Lugentz
toen opgemerkt dat er aanwijzingen waren dat de magistraten
mogelijk inbreuken hadden gepleegd. Hij meende dat hij het
onderzoek op die basis niet kon voortzetten, wegens voorrang
van rechtsmacht. Maar men heeft hem gevraagd om toch door te
gaan. 
In die periode diende u bij de toenmalige minister van Justitie,

Laurette Onkelinx (PS), ook een klacht in tegen de magistraten

en tegen rechter Leys. 

HIRSCH: Dat deden we omdat het parket-generaal weigerde om
onderzoek te voeren naar het gedrag van de magistraten die belast
waren met het onderzoek. Minister Onkelinx heeft die klacht dan
aan het Hof van Cassatie doorgegeven. Een jaar lang hebben
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JEAN-CLAUDE LEYS

Geen reden tot vervolging, 
oordeelde het Hof van

Cassatie in 2007.

DAMIEN WIGNY ‘Als ik hem ooit moet
verdedigen over de grond van de
zaak, zal ik de vrijspraak pleiten’,
aldus zijn advocate Hirsch.
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België Advocate Michèle Hirsch over de zaak-KB Lux

raadsheer Frédéric Close en rechter Lugentz een onderzoek
gevoerd en onderzoeksrechter Jean-Claude Leys uitgebreid
gehoord. Ondanks alles besliste het Hof van Cassatie, dat samen-
gesteld was uit vijf magistraten, achter gesloten deuren dat er
onvoldoende bezwaren waren om Leys door te verwijzen. 
Minister van Justitie Stefaan De Clerck vroeg zich in De Tijd af

of het Hof van Cassatie de zaken toen wel voldoende had uitge-

zocht. 

HIRSCH: De advocaten van de cliënten die een klacht hadden
ingediend tegen rechter Leys, waaronder ikzelf, hebben zich pre-
cies dezelfde vraag gesteld. Als we alle elementen bekijken die
zowel raadsheer Close als onderzoeksrechter Lugentz verzameld
hadden, begrijpen we de beslissing van Cassatie niet. 
Hoe kon Jean-Claude Leys, die nu door de rechter geviseerd wordt,

zo lang buiten schot blijven? 

HIRSCH: Dat heeft te maken met zijn
relatie met de media. Misschien heeft
de pers in deze zaak onvoldoende
afstand genomen. Leys sprak vanaf
1996 al van ‘de grootste fiscale frau-
dezaak ooit in België’ en kreeg daar-
voor overvloedig aandacht van de
media. Zo slaagde hij erin de princi-
piële problemen in de zaak te maske-
ren. Het enige medium dat hem alles-
behalve heeft opgehemeld, was Knack.
Frank De Moor had het toen bij het
rechte eind. In de andere media ont-
stond een soort van opbod. Het leek als-
of men afstand kon doen van alle
regels, want het enige echte doel was:

de strijd tegen de fiscale fraude. 
De rechter haalt in zijn vonnis wel verschillende elementen aan

die duidelijk in de richting van fiscale fraude wijzen, onder meer

met betrekking tot uw cliënt Damien Wigny. 

HIRSCH: Toch zal ik voor Damien Wigny, als ik hem ooit moet
verdedigen over de grond van de zaak, de vrijspraak pleiten. Voor
mij heeft hij geen enkele strafbare inbreuk gepleegd. Zonder in
detail te gaan, zou ik het zo stellen: Damien Wigny was een ban-
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Maart 1994 

Ontslagen werknemers van KB Lux nemen via de voormalige tipge-
ver Jean-Pierre Leurquin contact op met Belgische speurders. De ex-
werknemers hebben documenten met gegevens van KB Luxklanten

gestolen en willen die aan de speurders overhandigen. Leurquin
staat op een zwarte lijst bij de politie.Volgens bepaalde getuigenis-
sen zouden de gestolen documenten tijdens een geënsceneerde
huiszoeking bij een buurman van Leurquin in beslag zijn genomen. 

Mei 1996

De Brusselse onderzoeksrechter Jean-Claude Leys start
een onderzoek naar de betrokkenheid van toplui van 
KB en KB Lux bij fiscale fraudepraktijken. Leys beweert
dat de documenten gewoon zijn overhandigd aan de
 speurders, dus zonder dat er een huiszoeking heeft
plaatsgevonden.

November 1997

KB Lux-topman
Damien Wigny
wordt gearresteerd.

April 1998 

Wigny, KB, KB Lux 
en Crédit Général 
dienen een klacht in

bij het Comité P. 
Ze klagen de
manoeuvres van som-
mige speurders aan.

KB LUX: ‘HET GROTE 
FRAUDEONDERZOEK’

BBI en parket onder één hoedje 
De Brusselse correctionele rechtbank stelt vragen bij de rol

van de Bijzondere Belastinginspectie. 

Tot nu toe werd amper met
een woord gerept over de rol
van de Bijzondere Belasting -
inspectie (BBI). Het vonnis
van 8 december brengt daar
verandering in. De rechter
heeft het over niet-loyale,
oneerlijke praktijken van de
BBI. Kennelijk was er tussen
het parket en de BBI een sig-
naal afgesproken, waardoor
de BBI wist wanneer het
moment was aangebroken
om toegang te vragen tot 
het dossier. 
Bovendien liet het parket 
de BBI gedurende een jaar
betwiste documenten gebrui-
ken, zonder dat ze aan het
onderzoek werden toege-
voegd. 
De BBI beschikte overigens
als enige over een kopie van
de 2995 documenten met de
namen en de rekeningnum-
mers van 8000 Belgische 
KB Lux-klanten. Aangezien de
BBI een van de aanklagende
partijen is, zijn die documen-
ten nu onbruikbaar als
bewijs. Want deze praktijk
doet ook vragen rijzen over

de onpartijdigheid van de
BBI. 
Hetzelfde patroon herhaalt
zich steeds weer, aldus de
rechtbank. Het hele dossier
is zo opgezet dat het moge-
lijk is op gelijk welk moment
nieuwe stukken toe te voe-
gen. Aangezien bepaalde

stukken intussen vernietigd
zijn en er geen processen-
verbaal bestaan van de
inhoud van die documenten,
is het on mogelijk geworden
om de ware toedracht van 
de zaken na te trekken.
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P•  Kris Peeters werkt aan de actie in ‘Vlaanderen in actie’

•  Peter De Keyzer (Petercam): “De recessie is voorbij, de crisis niet”
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Tessenderlo Group

•  Goud

 Zeepbel of koopkans?

•  Belgische biotechnologie

 Forse groei op komst

O
B

4
2
7
2
5

Oktober 2000

Onderzoeksrechter Leys
stelt verschillende top-

bankiers in verdenking,
onder meer de toen -
malige KBC-topman 
Remi Vermeiren.

April 2003

Enkele verdachten
dienen een klacht in

tegen de gerechte-

lijke politie wegens
gebruik van valse
stukken.

Februari 2004

Het Brusselse parket vraagt de
verwijzing van de vroegere top
van KB en KB Lux naar de 
correctionele rechtbank, 
wegens schriftvervalsing, 
bendevorming en fiscale fraude.

Januari 2006

De procureur-generaal bij het
Hof van Cassatie beveelt een
onderzoek naar voormalig
onderzoeksrechter Leys, voor
misdrijven die hij gepleegd zou
hebben tijdens het KB Lux-
onderzoek.

Juni 2007

Het Hof van Cassatie
oordeelt dat er geen
grond is om oud-
onderzoeksrechter
Leys te laten vervol-
gen. 

Januari 2008

Veertien mensen

die in verdenking zijn
gesteld worden door-
verwezen naar de cor-
rectionele rechtbank
in Brussel.

December 2009

De rechtbank oordeelt
dat de vervolging
onontvankelijk is,
omdat de bewijslast

op onregelmatige

manier is verkregen.

kier in Luxemburg. Het Groothertogdom is een land dat anders
functioneert dan België binnen Europa, met andere rechtsregels,
een ander strafrecht en vooral een andere bancaire regelgeving. 
Heel wat belastingbetalers hebben al boetes betaald, op basis

van de gestolen KB Luxdocumenten die nu door de correctione-

le rechtbank niet als bewijsmateriaal worden aanvaard. Konden

ze gebruikt worden, of moeten we ze als vals beschouwen?

HIRSCH: Ze zijn voor mij niet vals omdat ze gestolen zijn.
Belangrijk is dat bepaalde stukken mogelijk niet betrouwbaar
zijn. Iedereen weet dat ermee gesjoemeld is. Sommige ervan zijn
pas na vier jaar bij de griffie overgelegd. Bovendien hebben de
leveranciers ervan valse rekeningen aangemaakt, op naam van
Reynders en Van Oudenhove, wat ook vragen doet rijzen over de
echtheid van de andere documenten. Maar het gaat me daar niet
over. Het is gewoon onaanvaardbaar dat valse stukken en valse
processen-verbaal zijn opgemaakt om iedereen te doen geloven
dat de bewijzen op een reguliere manier in het dossier zijn terecht-
gekomen. Als er processen-verbaal zijn opgemaakt die een  loopje
nemen met de waarheid, waarop kan de rechtbank zich dan nog
baseren om te oordelen? 
Voor de correctionele rechtbank verklaarden parketmagistraten dat

niet een van de magistraten en ook niet een van de speurders ook

maar enige onregelmatigheid had begaan bij het  verzamelen van de

2995 bewijsstukken. Wat verwacht u van het parket in beroep?

HIRSCH: Ik verwacht helemaal niets. De rechtbank heeft recht
gesproken en de basisprincipes van de rechtsstaat opnieuw
bevestigd. Ik weet niet hoe het parket daar nog omheen zou kun-
nen. 
Het hoofd van de federale gerechtelijke politie, Glenn Aude-

naert, zei in de krant De Tijd dat de gerechtelijke politie vijf-

tien jaar lang haar financiële onderzoeken voerde à la tête du

client. Bent u het met hem eens?

HIRSCH: (lacht) Ik zou niet zeggen dat ze verlopen à la tête
du client. Wel werden er aanvankelijk te veel mensen vervolgd,
namelijk 43 – een aantal dat uiteindelijk door de raadkamer naar
14 is teruggebracht. Twee van de beklaagden zijn in de loop van
de procedure overleden. Het is onbegrijpelijk dat de onder-
zoeksrechter 4,5 jaar nodig had voor zijn onderzoek en de pro-
cureur vier jaar om zijn vordering op te stellen. 
De speurders en de magistraten waren al die tijd kennelijk hele-

maal in de ban van de omvang van de zaak, ze wilden ze onder

geen beding laten schieten. 

HIRSCH: Men heeft inderdaad alles gedaan om bewijsstuk-
ken in zijn bezit te krijgen, en mensen te kunnen vervolgen. Dat
men op die manier mensen wil dwingen om getuigenissen af te
leggen, is een rechtsstaat onwaardig. 


