KB en KB Lux schieten meteen met scherp
op het onderzoek
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Remi Vermeiren, ex-ceo van de Kredietbank, stapt naar het beklaagdenbankje. Een agent
verwijdert de fotografen uit de rechtszaal. belga
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BRUSSEL - Dag één van het KB Lux-proces begon zoals verwacht met een procedureslag.
Van onze redacteur
Chaos alom gisteren op de eerste dag van het grote KB Lux-proces waar elf bankiers en drie
gefortuneerde KB Lux-klanten terechtstaan, meer dan dertien jaar nadat het onderzoek naar de
vermoedelijke fraude van start ging. De elf bankiers worden beschuldigd van
schriftvervalsing en inbreuken op de belastingwetgeving.
Onder meer Remi Vermeiren (ex-ceo KB) en Damien Wigny (ex-ceo KB Lux) staan voor de
rechter.
Ze zouden door verschillende technieken toe te passen, onder meer back-to-back-leningen, het
zwarte fortuin van hun klanten voor de fiscus verborgen hebben. Op die manier zouden voor
400 miljoen euro aan belastingen ontdoken zijn.
De voorzitter Pierre Hendrickx kon niet meteen beginnen met de behandeling van de feiten
want zoals verwacht begon het proces al meteen met een bombardement van procedureargumenten van de verdediging. Volgens hen is het hele onderzoek nietig.

De advocaten richtten hun pijlen vooral op de manier waarop de speurders in 1996 in het bezit
zijn gekomen van de voor KB Lux bezwarende documenten. Die werden door ontslagen
werknemers bij de bank gestolen.
Omdat het om gestolen documenten ging, mochten de speurders ze eigenlijk niet gebruiken
maar volgens de advocaten hebben ze hun politieverslagen vervalst om het onderzoek toch te
kunnen opstarten. Daarom is het onderzoek volgens hen al van in het begin ongeldig.
Jean-Claude Leys, de onderzoeksrechter die het onderzoek voerde, werd door het hof van
Cassatie in 2007 buiten vervolging gesteld na een klacht van de advocaten. 'Wij hebben ook
de politiemensen die het onderzoek voerden aangeklaagd', zei Michèle Hirsch, advocate van
Damien Wigny gisteren. 'Frederic Lugentz, de onderzoeksrechter die dat onderzoek voert,
heeft één van de speurders vlak voor de grote vakantie in verdenking gesteld wegens
schriftvervalsing.' Volgens de advocaten is dat feit op zich al genoeg om het proces te doen
uitstellen tot het onderzoek naar de speurder is afgerond. 'Een uitstel met minstens zes
maanden', vindt Hirsch.
Frédéric Lugentz komt naar alle waarschijnlijkheid vandaag, dinsdag, al getuigen over wat hij
gevonden heeft tijdens zijn onderzoek. Voorzitter Pierre Hendrickx beslist allicht daarna hoe
het verder moet met het proces-KB Lux.
Overigens was niet iedereen van de klanten gisteren aanwezig op de eerste dag van het
proces. Ex-kapster en voormalige prostituee Rita Verstraeten, die het fortuin erfde van
sigarettenfabrikant Roger Gosset, en vetsmelter Lucien Verkest en zijn echtgenote lieten
verstek. Ze lieten zich zelfs niet verdedigen door een advocaat.
Het proces startte al met vertraging omdat het Justitiepaleis even ontruimd werd na een
bommelding die vrijdagavond bij de RTBF was binnengekomen en maandag pas werd
ontdekt. De melding was bedoeld voor een zaaltje waar een man terechtstond voor pedofiele
feiten.

