
 

 

        Aan de Heer Stefaan De Clerck 

        Minister van Justitie  

        Per fax en per mail 

 

Grimbergen, 18 augustus 2009 

Geachte Heer Minister, 

 

Volgens een opmerkelijk artikel in de krant De Morgen van vandaag werd in oktober 2007 

een uitvoerig tuchtrapport opgesteld over de  Brusselse handelsrechter De Tandt. Uit dit 

rapport zou blijken dat haar weliswaar geen strafrechtelijke feiten konden aangewreven 

worden, maar toch werd vernietigend uitgehaald naar de wijze waarop zij haar ambt invulde 

als rechter en ondervoorzitter van de rechtbank. Niettegenstaande dit zwaarwegende 

tuchtrapport en niettegenstaande een opmerkelijke burgerlijke veroordeling werd zij toch 

voorgedragen en benoemd tot voorzitter van de Brusselse rechtbank van koophandel.  

Normaal gezien zullen volgende week onze vragen aan bod komen over deze affaire in de 

Kamercommissie Justitie. In afwachting daarvan is het onontbeerlijk dat de parlementsleden 

kennis kunnen nemen van dit tuchtrapport en van alle relevante stukken uit het 

benoemingsdossier. Ik vraag u dan ook met aandrang  dit rapport en de andere stukken uit het 

dossier meteen over te maken aan het secretariaat van de commissie Justitie, zodat de 

parlementsleden de stukken deze week nog kunnen inzien.   

Tevens vraag ik u alles in het werk te stellen opdat de Brusselse rechtbank van koophandel 

opnieuw in alle sereniteit kan functioneren. Dit kan alleen maar wanneer het voorzitterschap 

van deze rechtbank minstens tijdelijk door een onbesproken magistraat wordt waargenomen.   

Vanzelfsprekend leiden de nieuwe feiten tot een reeks aanvullende vragen. Ik voeg in bijlage 

de bijkomende vraag die ik vandaag aan de commissiediensten bezorgde.  

Ik durf hopen op een zeer spoedig antwoord op dit schrijven. 

 

Met oprechte hoogachting 

 

Bart Laeremans 



 

Brussel, 18 augustus 2009. 

 

Mondelinge vraag in commissie aan dhr. Stefaan De Clerck, minister van Justitie, over 

de nieuwe onthullingen in de zaak-De Tandt 

Gelet op de reeds eerder ingediende vraag van 14 augustus; 

De onthullingen in de pers over de zaak – De Tandt, meerbepaald over het tuchtrapport dat in 

2007 werd opgesteld, doen steeds meer vragen rijzen over de wijze waarop deze magistraat 

tot voorzitter werd benoemd evenals over het verder functioneren van de Brusselse rechtbank 

van koophandel.  

1. Kan de minister bevestigen dat in het tuchtrapport zeer ernstige bedenkingen 

geformuleerd worden over de wijze waarop mevrouw De Tandt invulling gaf aan haar 

ambt als rechter en ondervoorzitter van de rechtbank? 

 

2. Kan de minister verklaren waarom deze elementen niet hebben meegespeeld bij de 

beslissing tot voordracht door de Hoge Raad van Justitie en bij de 

benoemingsbeslissing? 

 

3. Was de Hoge Raad op de hoogte van dit tuchtonderzoek? Zo ja, waarom werden de 

stukken desgevallend niet opgevraagd of waarom werd er niet gewacht tot het 

onderzoek was afgelopen?  

 

4. Was minister Onkelinx op de hoogte van dit tuchtonderzoek? Zo ja, waarom werden 

de stukken desgevallend niet opgevraagd of waarom werd er niet gewacht tot het 

onderzoek was afgelopen?  

 

5. Werden er pogingen ondernomen om dit rapport achter te houden? Zo ja, wie was 

daarvoor verantwoordelijk? 

 

6. Hoe verklaart de minister dat een magistraat die zelf burgerlijk werd veroordeeld voor 

de terugbetaling van een schijnbaar onbetaalbaar bedrag toch geschikt wordt bevonden 

als voorzitter van een rechtbank?  

 

7. Is de minister van oordeel dat de Brusselse rechtbank van koophandel in de gegeven 

omstandigheden nog sereen geleid wordt? Welke initiatieven werden inmiddels 

genomen om ervoor te zorgen dat het voorzitterschap van de rechtbank tijdelijk wordt 

waargenomen door een onbesproken voorzitter? 

  

Bart Laeremans 


