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Hof van Beroep van Brussel bevestigt eerder
vonnis van correctionele rechtbank van Brussel
en verklaart stukken waarop openbare aanklager
zich baseerde in zaak KBC/KBL, onontvankelijk
Vandaag bevestigde het Hof van Beroep te Brussel het vonnis van de
correctionele rechtbank te Brussel van 8 december 2009 en verklaarde het de
stukken waarop het openbaar ministerie de vervolging wil baseren
onontvankelijk.
Het Hof oordeelde dat de basisprincipes van een eerlijk proces werden
geschonden alsook dat de onderzoeksrechter niet op een onpartijdige wijze
heeft gehandeld.
Dit betekent dat de procedure tegen 14 (ex-)medewerkers thans een einde heeft
genomen.
De banken KBC en KBL zijn hun (ex-)directie- en kaderleden die in deze zaak
betrokken zijn, altijd blijven steunen. Zij zijn tevreden dat het Hof van Beroep
heeft vastgesteld dat de fundamentele bezwaren die al vele jaren werden
opgeworpen, gegrond zijn. KBC en KBL blijven van oordeel dat hun (ex-)
directieleden en werknemers ook ten gronde, betreffende de feiten die hun ten
laste werden gelegd, de regels niet hebben overtreden.
Historiek
In de zaak KBC/KBL, kwam de correctionele rechtbank van Brussel op 8 december 2009 tot de
conclusie dat de strafprocedure die was ingeleid tegen 14 (ex-)medewerkers van KBC en KBL in
het dossier van vermeende fiscale fraude door Belgische cliënten, niet-ontvankelijk was.
De rechtbank was van oordeel dat, gezien de bijzonder dubieuze omstandigheden waarin de
stukken die het openbaar ministerie wilde gebruiken, in handen van het gerecht waren
gekomen, die stukken niet in aanmerking konden worden genomen als bewijsstukken in een
eerlijke gerechtelijke procedure.
Na een nauwkeurig onderzoek naar de manier waarop de betwiste documenten bij het dossier
waren gevoegd, besliste de correctionele rechtbank dat het KBC/KBL-onderzoek niet op een
billijke en onpartijdige wijze was gevoerd. De rechtbank gaf hiervoor op 8 december 2009 een
heel omstandige motivering.
KBC Groep NV
Havenlaan 2 - 1080 Brussel
Viviane Huybrecht:
Directeur Communicatie
Groep en Persdienst /
woordvoerster
Tel. 02 429 85 45
Persdienst
Tel 02 429 65 01
Fax 02 429 81 60
E-mail: pressofficekbc@kbc.be

Het Parket besliste op 10 december 2009 om tegen de uitspraak van de correctionele rechtbank
van Brussel in beroep te gaan.
De pleidooien voor het het Hof van Beroep van Brussel vonden plaats tussen 16 september
2010 en 12 oktober 2010.
De persberichten van KBC zijn beschikbaar op www.kbc.com.

1/1

