
Toespraak plenaire over de minnelijke schikking – 31 maart 2011 
 
Collega’s, 
 
De koehandel die gesloten werd tussen enerzijds de inperking van het bankgeheim en 
anderzijds de enorme uitbreiding van het systeem van minnelijke schikking vervult ons met 
grote verontwaardiging én tegelijk ook met bijzonder grote ongerustheid.  
 
Verontwaardiging vooral over de wijze waarop de uitbreiding van de minnelijke schikking 
parlementair  werd behandeld. Dit is uiteraard op en top Justitiematerie, die thuis hoort in de 
commissie Justitie van Senaat én Kamer en daar ook grondig moet onderzocht worden. Met 
alle elementen voor en tegen. Het gaat immers om een fundamentele omwenteling, waarbij de 
betaling van een geldboete voor zware feiten de regel wordt in plaats van de uitzondering, 
waarbij een mogelijke gevangenisstraf in steeds meer gevallen zal kunnen worden afgekocht 
op voorstel van het openbaar ministerie.  Wat hier gebeurt, zet ons strafprocedurerecht 
immers helemaal op zijn kop. Ik kom daar straks op terug.  
 
En zo’n belangrijke omwenteling wordt dan in de Kamer op een buitengewoon achterbakse 
wijze, en stoemelings, zoals ze in Brussel zo graag en zo treffend zeggen, door de commissie 
financiën gejaagd, via de indiening van een amendement. De zeer terechte vraag om dan 
minstens een advies te vragen aan de commissie Justitie werd weggestemd. Zonder hoorbaar 
protest van deze commissie. De Kamercommissie Justitie en haar voorzitter Smeyers in het 
bijzonder hebben met zich laten sollen.  Eén en ander geeft wel zeer duidelijk weer in welke 
context men de nieuwe wet moet plaatsen: de regering  heeft snel veel geld nodig en hoopt via 
de uitholling van het bankgeheim én via snelle deals met criminelen op een gemakkelijke 
manier aan een paar honderd miljoen euro te geraken. De minister heeft dit ook met zoveel 
woorden toegegeven. Met ethiek en met correcte rechtsbedeling heeft dit allemaal zeer weinig 
te maken. Maar wat hier gebeurt heeft wel zeer verregaande gevolgen voor onze 
rechtsbedeling. 
 
Maar ook in de  commissie van de Senaat heeft men het spel niet op een correcte wijze 
gespeeld. Zo’n belangrijke regelgeving als deze over de minnelijke schikking moest er 
doorgejaagd worden, zonder dat een diepgaand en weloverwogen debat mogelijk was. Ook 
deze reflectiekamer laat zich behandelen als de voetveeg van de regering-in-lopende-zaken-
Leterme. Want hoorzittingen waren enkel mogelijk met  drie professoren, waarvan twee die 
reeds op voorhand bekend stonden als voorstander van deze wetswijziging. 
 
Een hoorzitting met de zetelende magistratuur of met de onderzoeksrechters, die zich in hun 
bevoegdheden gefnuikt zien en zeer terecht waarschuwden voor ongrondwettigheid, dat was 
te veel gevraagd. En zelfs een elementair advies vragen aan de Raad van State over zo’n 
belangrijke materie bleek en blijkt onaanvaardbaar.   
 
En ook op onze vraag (die we nochtans vooraf in alle duidelijkheid hadden gesteld) om een 
evaluatie te geven van de bestaande wetgeving, van het aantal minnelijke schikkingen, van de 
manier van afhandelen op dit moment, zelfs dat was teveel gevraagd. De minister zal 
hieromtrent, post factum een schriftelijk  antwoord verstrekken. Ook deze Senaat laat met 
zich sollen. Van enige transparantie is geen sprake. 
 
En dan het geklungel met de reparatiewet. Ik ben bijna 16 jaar parlementslid, maar heb zoiets 
nooit meegemaakt. Hier wordt vandaag een wet besproken waarvan iedereen moet toegeven, 



iedereen, oppositie én meerderheid, dat ze niet deugt. Dat ze niet strookt met onze strafwetten 
en met de Grondwet Maar in plaats van die wet meteen aan te passen, zoals elke normale en 
fatsoenlijke wetgever zou doen, maakt men inderhaast een reparatiewet, zodat hier vandaag 
twee wetten ter bespreking liggen. Twee wetten die mekaar tegenspreken en deels opheffen 
en waarvan alleen ingewijden de samenhang kennen. Voor de gewone rechtsonderhorige is dit 
volslagen onbegrijpelijk. Nogmaals: ik begrijp dit niet. De techniek van reparatiewetten is 
voor ons aanvaardbaar wanneer men post factum fouten ontdekt en dus noodgedwongen 
overgaat tot een nieuwe wet, maar niet wanneer de slechte wet nog ter tafel ligt. Een slechte 
wet, die wijzigt men. En wanneer ze deel uitmaakt van een ruimer pakket, dan haalt men het 
slechte onderdeel eruit. Het is strijdig met onze eer als verkozene om wetens en willens 
slechte of illegale wetten goed te keuren. Maar het wantrouwen en de afgunst tussen diegenen 
die de politieke koehandel gesloten hebben, is blijkbaar te groot. Slecht of niet, alles moet er 
ineens mee door. Ik heb het met deze methode collega’s, bijzonder, bijzonder moeilijk.   
 
Inhoudelijk dan. Ik herhaal: deze tekst maakt ons bijzonder ongerust. Wat hier voorligt, houdt 
een zeer belangrijke, zelfs fundamentele koerswending in van ons rechtssysteem in de richting 
van een zogeheten “consensuele Justitie”, waarbij parketmagistraat en dader het op een 
akkoord kunnen gooien (voor zover het slachtoffer daarmee instemt of tot die instemming 
geforceerd kan worden), zonder dat er nog een strafrechter aan te pas komt. Niet alleen bij 
financiële en fiscale misdrijven, waar de grens tussen bijvoorbeeld ondeskundigheid, 
nalatigheid, belastingontwijking en belastingontduiking soms flinterdun is en waar een 
minnelijke oplossing inderdaad in vele gevallen verdedigbaar kan zijn.  
 
Maar ook bij zeer zware misdrijven van gemeen recht, misdaden zelfs, waarvoor een 
minnelijke regeling in onze ogen volslagen onverantwoord is.  
 
Mijnheer de minister, u heeft het zelf met zoveel woorden erkend en onderstreept: dit is een 
belangrijke omwenteling in de richting van een consensuele justitie. Een justitie waarbij het 
recht niet zozeer wordt opgelegd, maar waarbij gezocht wordt naar de instemming van de 
betrokken partijen. Wel mijnheer de minister, ik ben het met u eens. Dit is een heel 
belangrijke omwenteling. Maar ik ben het heel grondig met u oneens dat Justitie consensueel 
moet zijn. Dat Justitie die richting verder uit zou moeten. 
 
Consensuele Justitie is een contradictio in terminis. De belangrijkste opdracht van Justitie is 
beslissingen nemen. In rechtvaardigheid en balans. Na wikken en wegen en zonder aanziens 
des persoons. En dus niet à la tête du client. Vandaar dat vrouwe justitia geblinddoekt en met 
de weegschaal en het zwaard wordt voorgesteld. Justitie is in essentie precies het 
tegenovergestelde van een beestenmarkt, waar alles draait om sjacheren en op- en afbieden en 
om akkoorden en akkoordjes. Dat is nochtans de richting waar het vandaag naar toe gaat. De 
richting waar rijken zich meer kunnen veroorloven dan armen. Waarin criminelen die goed 
geboerd hebben, goed georganiseerde bendes, meer kunnen bekomen dan de kleinere 
garnalen. 
Willekeur en klassejustitie dus, ook al wringen de regering en de meerderheidspartijen zich in 
allerlei bochten om dit te ontkennen. U creëert een nieuw soort Justitie, die niet gebaseerd is 
op rechtvaardigheid. Een justitie die krom trekt wat recht is, in plaats van omgekeerd. 
 
En ik citeer het vernietigend oordeel van de voorzitter van de vereniging van 
onderzoeksrechters, Karel van Cauwenberghe, : “Het is toch wel een bizarre manier van 
werken. Wie rijkgevulde zakken heeft, zal zijn proces kunnen afkopen. Dit zijn de happy few. 
Maar wat met de andere verdachten in dezelfde zaak, die niet kunnen betalen? Zij riskeren 



nog wel een veroordeling en een celstraf. Zo creëer je parallelle rechtspraak. Ik vraag mij af 
of die regeling de toets van het Grondwettelijk Hof zal doorstaan.”  
 
Nogmaals, collega’s, wanneer dit enkel zou gaan over fiscale en sociale misdrijven, waarbij 
de overheid het slachtoffer is, dan zou ik nog kunnen volgen. Maar zelfs dan moet men 
natuurlijk zorgen dat Justitie eerst gewapend is om druk te kunnen zetten op de grote 
fraudeurs en op de grossiers in achterpoortjes. Dat betekent dat Justitie voldoende mankracht 
heeft om dit soort dossiers beter te onderzoeken, dat de financiële secties van de parketten 
beter uitgerust zijn, dat de onderzoeksrechters beter omkaderd zijn én vooral, dat de boetes 
hoog genoeg zijn. Maar dat is vandaag juist niet het geval.  
 
Het is dinsdag ten overvloede gebleken tijdens de bespreking van de reparatiewet: aan de veel 
te lage boetes wordt niets veranderd. Het blijft uitdrukkelijk zo in de wet staan: het 
voorgestelde bedrag mag nooit hoger zijn dan de maximumboete in de wet. Maar daarmee 
doet men natuurlijk een immens cadeau aan de grote fraudeurs, want voor hen zijn die boetes 
peanuts. Een voorwaardelijke of een effectieve gevangenisstraf en een strafblad, dàt is een 
ernstige bedreiging voor het blazoen van deze mensen, maar toch geen boete van maximum 
125.000 euro? Waarom worden die boetes dan niet meteen opgetrokken tot het niveau van de 
boetes die ook de administratie kan opleggen? Dàn pas kan er een klein beetje sprake zijn van 
rechtvaardigheid.  
 
Maar neen. Dat is, zo bleek uit de reactie van het kabinet De Vlies, dat is vandaag niet aan de 
orde. Ik citeer hierbij graag uit het document Una Via, dat werd opgesteld als 
opvolgingsinstrument inzake de conclusies van de fraudecommissie van de Kamer: 
“Overigens moet vastgesteld worden dat niet alleen de bedragen van de administratieve 
boeten en verhogingen ronduit veel hoger kunnen zijn (zijn de tot maximum 200% van de 
ontweken taksen of belastingen) dan die van de strafrechtelijke boeten, beperkt tot 125.000 
euro), maar bovendien ook dat het openbaar ministerie niet over de geschikte en voldoende 
middelen beschikt om alle inbreuken  op de fiscale wetsbepalingen te vervolgen.”  En dat 
laatste wil ik best aannemen. Men zal altijd prioriteiten moeten stellen inzake vervolging, 
maar zorg dan dat het openbaar ministerie met dezelfde wapens kan strijden als de fiscale 
administratie, zeker als men met deze wet de uitdrukkelijke bedoeling heeft om de verjaring 
van de zware, complexe financiële dossiers tegen te gaan. Zorg dan toch dat de grote 
fraudeurs er niet met een habbekrats vanaf kunnen komen.  
 
Maar de vraag is natuurlijk of deze immense uitbreiding van de minnelijke schikking in de 
praktijk het meest zal gebruikt worden voor dat soort dossiers. Want de minnelijke schikking 
wordt vandaag verder uitgebreid naar alle mogelijke misdrijven van gemeen recht, zelfs 
misdaden, als het openbaar ministerie maar van mening is dat het geen straf van twee jaar 
gevangenis zou vorderen. En dat is natuurlijk een zéér willekeurig criterium, waarbij het O.M, 
een enorme appreciatiemarge krijgt, in die mate zelfs dat het overgrote deel van alle 
misdrijven kan onttrokken worden aan de beoordeling van door de rechterlijke macht. De 
enige beperking is dat het misdrijf geen zware aantasting inhoudt van de lichamelijke 
integriteit van de slachtoffers. Het zou er nog aan moeten mankeren.  
 
Maar alle andere zware misdrijven komen dus wel in aanmerking. De medewerker van de 
minister gaf het voorbeeld van een negentienjarige die over de omheining klimt nadat er een 
bal is overgevlogen. Strikt genomen gaat het om inklimming, waarop zware straffen staan. 
Maar natuurlijk gaat het daar niet om. Dat is het rookgordijn. Voortaan kunnen heel zware 
feiten op deze manier beslecht worden, drugstransacties bijvoorbeeld, maar ook zware 



diefstallen. Zo staat het trouwens in de toelichting die in de Kamer werd ingediend. Diefstal 
met braak kon op deze manier opgelost worden. Waarom geen ramkraak, beste collega’s? 
Ook daar is er toch geen lichamelijke schade? Ook dat is toch maar een vermogensdelict.  
Wat zal het openbaar ministerie tegenhouden om ook dit soort zaken te laten afkopen?  
 
Wat zal het college van procureurs-generaal beletten om richtlijnen uit te vaardigen, die de 
parketmagistraten moeten aanzetten om voor tal van dossiers waar vandaag 
gevangenisstraffen voor gevorderd worden systematisch een transactie voor te stellen, 
bijvoorbeeld omdat de celstraffen toch niet worden uitgevoerd? Dit is waar we naar toe gaan 
en dit is het verdoken opzet van deze wet. Deze minister is meer dan wie ook een 
vaandeldrager van het vreemde principe van de gevangenisstraf als ultimum remedium, als 
hoogst uitzonderlijke oplossing, enkel en alleen wanneer de verdachten een groot gevaar voor 
de samenleving vormen. Dat is, collega’s, een wereldvreemde, abolistionistische opvatting die 
nergens in Europa nog gehuldigd wordt en volkomen haaks staat op het vergeldingskarakter 
van de straf, dat nochtans een wezenskenmerk is van de straf en dat ook moet blijven. Overal 
is men van dit naïeve gedachtengoed, van deze dogma’s van VUB-criminologen, al jarenlang 
afgestapt. Maar in dit land zal deze wet gebruikt worden om dit gevaarlijke principe in 
praktijk te brengen. 
 
 
Ja maar, zegt men dan, zo simpel gaat dat niet. Eerst moet er een akkoord zijn met de 
slachtoffers. Anders gaat de transactie niet door. Ik wil wel, beste collega’s, maar precies dat 
is zo stuitend aan uw verhaal. Want in die dossiers waar het slachtoffer onwetend is, zwak is, 
gemakkelijk buigt voor geld of voor chantage of erger, daar zal er een transactie komen.  
En slachtoffers die een rechtvaardige, principiële straf willen, een publieke veroordeling, 
slachtoffers die denken aan mogelijke latere slachtoffers en die dus van oordeel zijn dat 
ernstige misdrijven thuishoren op een strafregister, die zullen met de vinger gewezen worden. 
Ook door het openbaar ministerie. Die zullen geculpabiliseerd worden.    
Beseft u eigenlijk wel wat voor druk men legt op de slachtoffers? Aan welke risico’s u hen 
voortaan blootstelt? 
 
We krijgen hiermee hoogst onrechtvaardige situaties, waar gewiekste criminelen, die hun 
slachtoffers op een handige manier weten te intimideren, en hen daardoor voor de tweede keer 
tot slachtoffer maken, de dans ontspringen.  
 
En het ergste van al collega’s, is dat dit gesjacher kan blijven duren voor de neus van de 
strafrechter, zelfs tot na een eerste vonnis, zelfs tot na een tweede vonnis. Zelfs dan zijn er 
nog koopjes te doen aan bradeerprijzen. In achterkamertjes. Hiermee haalt men de strafrechter 
nogmaals onderuit. Ik citeer Van Cauwenberghe, die u ervan beschuldigt dat u de 
onafhankelijke rechtspraak, die de hoeksteen is van elke rechtsstaat, onderuit haalt: “Er 
ontstaat een dubbele rechtspraak. Eén door rechters en een door openbare aanklagers. Want 
alleen de aanklager zal beslissen over de minnelijke schikking. Hij mag de strafvordering 
stopzetten. De aanklager speelt dan zowel de vervolgende partij als de rechter. Hij bepaalt 
alle modaliteiten van de schikking die wordt getroffen. Moeten er überhaupt nog rechters 
zijn.” 
 
Vandaag reeds is de strafrechter in grote mate herleid tot schouwgarnituur omdat het gros van 
de vonnissen toch niet wordt uitgevoerd. Vanaf morgen  wordt hij helemaal herleid tot een 
bloempot, vermits zijn vonnis ook officieel teniet kan worden gedaan door toedoen van dit 
soort gesjacher. Stel u maar eens in de plaats van een strafrechter die dagen heeft gezwoegd 



aan een uitgebalanceerd en weloverwogen vonnis.  Hoe moet dit zich voelen?  
Dat vinden wij echt wel het meest stuitende aan heel deze intrieste wet. Een grotere blijk van 
misprijzen voor de zetelende magistratuur is nauwelijks denkbaar. En men was dan nog zo laf 
om geen vertegenwoordigers van de magistratuur te horen hierover.  
 
Ik heb als jurist echt wel een gevoel van plaatsvervangende schaamte, dat zoiets vandaag 
wordt goedgekeurd.  
 

 

Bart Laeremans 


