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KASGELDFRAUDE TER WAARDE VAN 75 MILJOEN EURO

Prins ontsnapt aan vervolging voor fraude
22/10/2013 | Van onze redacteur,Mark Eeckhaut

De financieel adviseur, prins Henri de Croÿ de Solre (52), hielp zijn cliënten
miljoenen euro uit de handen van de fiscus te houden. Of dat al dan niet
wettelijk was, zullen we nooit weten.

Prins Henri de Croÿ: veroordeeld in eerste aanleg wegens fraude, vrijgesproken in beroep. Didier Lebrun/photo news
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Weer is een onderzoek naar megafraude uit de jaren negentig op een fiasco uitgedraaid. Dit
keer niet wegens verjaring of overschrijding van de redelijke termijn, maar wel wegens een
procedurefout. Het gebeurde in 2010 al eens in de zaak KB Lux. Nu gebeurt het weer in de
zaak De Croÿ.

Volgens Isabelle de Sadeleer, de voorzitter van het hof van beroep in Brussel, was een van de
beschuldigden in het dossier de Croÿ bij het begin van het onderzoek in Frankrijk verhoord
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onder eed. Daarmee zouden zijn rechten onherroepelijk geschonden zijn.

KB Lux

‘Het hele onderzoek naar de Croÿ steunt op de verklaringen van meneer O. en is dus nietig.
Dat heeft de rechter goed begrepen’ zegt Michèle Hirsch.

Zij was in 2010 advocate van KB Lux-topman Damien Wigny, en nu van de vrijgesproken
prins De Croÿ.

‘Het enige wat ik jammer vind, is dat de rechter zich vandaag niet over de grond van de zaak
heeft uitgesproken’, zegt Hirsch. ‘De prins heeft altijd volgehouden dat de
kasgeldvennootschap die hij had opgezet, juridisch correct was. Voor de fiscale rechtbank
heeft hij trouwens al enkele keren gelijk gekregen.’

‘Hij is het slachtoffer van de hardnekkigheid van Karel Anthonissen van de BBI. Die man is
tot alles in staat om zijn overtuiging door te drukken. Hij doet veel meer dan wat een
ambtenaar hoort te doen.’

Veroordeling

In eerste aanleg werd de prins Henri de Croÿ de Solre, één van de weinigen die in België nog
de titel van prins mag dragen, voor dezelfde feiten in juni vorig jaar veroordeeld tot drie jaar
cel met uitstel.

Dat gebeurde na een proces dat bijzonder bitsig verliep. De verdediging van de Croÿ
probeerde tot twee keer toe rechtbankvoorzitter Annick Baudri te wraken, twee keer onder
succes. Ook toen pleitte de verdediging – zonder succes – dezelfde procedurefout.

In hoger beroep gebeurde net het omgekeerde. Daar probeerde de advocate van de Belgische
staat, Martine Bourmanne, in mei van dit jaar voorzitter Isabelle De Sadeleer te wraken,
omdat ze haar partijdig vond. Ook zonder succes. Daarna gaf de Belgische staat verstek en
weigerde te pleiten. Daarom is het niet duidelijk of de overheid cassatieberoep kan
aantekenen.

Rechter De Sadeleer maakt gisterenochtend in haar arrest op een half uur brandhout van
meer dan vijftien jaar onderzoek. Karel Anthonissen, de gewestelijk directeur van de BBI die
de drijvende kracht was achter de vervolging van de prins, was een aandachtig luisteraar.

Cynisch

Hij reageerde achteraf cynisch. ‘Ik wist dat ik vandaag gelijk zou krijgen. Ofwel omdat de
rechter onze theorie volgde, ofwel omdat zou gebeuren wat ik altijd zeg: namelijk dat grote,
ingewikkelde fraudes in dit land niet meer veroordeeld raken’, zei Anthonissen.



‘Grote, ingewikkelde fraudes raken in dit land niet meer veroordeeld’
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‘Het is vandaag helaas het tweede geworden. Kleine gemakkelijke zaken tegen kleine
fraudeurs kunnen we met 3-0 winnen. Maar bij grote fraudes moeten we met 70-0 winnen
tegen al die procedureargumenten. Dat lukt niet, zeker niet als de scheidsrechter
gemakkelijke punten geeft aan de tegenpartij en als elk tegendoelpunt het verlies van de
match betekent.’

Prins Henri de Croÿ-Solre zat in 2006 vier en een halve maand in voorhechtenis. Hij werd
toen vrijgelaten op borg. Hij krijgt de meer dan 1,5 miljoen euro borg terug die hij toen aan
de Belgische staat betaalde.

Toch blijft de schatkist niet helemaal berooid achter. Een aantal van de geviseerde (Vlaamse)
bedrijven trof dertien jaar geleden een minnelijke schikking en betaalde miljoenen Belgische
frank aan de fiscus.
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