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KRIS LUYCKX | PROPERE HANDEN | INTERVIEW

V
ijf jaar cel met uitstel, 
een voorwaardelijke 
boete van 80.000 euro en 
de verbeurdverklaring 

van het geld dat hij op illegale 
wijze verwierf. Dat is de straf die 
advocaat Kris Luyckx namens 
zijn cliënt Dejan Veljkovic al in 
2018 overeenkwam met het 
federaal parket. In ruil zou de 
ex-makelaar substantiële, 
onthullende, oprechte en volle-
dige verklaringen afleggen over 
het Propere Handendossier, 
een groot schandaal over mal -
versaties en matchfixing in het 
Belgische profvoetbal. Volgende 
week zal voor het eerst een 
 rechter zich uitspreken over het 
memorandum, zoals de spijtop-
tantendeal in het jargon heet. Pas 
na de bekrachtiging ervan krij-
gen de verklaringen van Veljkovic 
juridische waarde. Luyckx kijkt 
die beoordeling gerust tegemoet: 
‘Na die 47 verhoren en de meer 
dan 200 uur dat we Veljkovic 
bijstonden, beschikken we over 
een sterk dossier.’

‘GOEDE DEAL’

Het zou opzienbarend zijn 
mocht de Kamer van Inbeschul-
digingstelling nu geen groen 
licht geven. Dat lijkt haast 
ondenkbaar.
KRIS LUYCKX: ‘De KI gaat een zeven-
tal zaken nakijken. De rechters 
zullen dat grondig doen. Is de 
toezegging door de procureur 
proportioneel? Is er bij mijn 
cliënt een bereidheid tot de 
vergoeding van eventuele 
schade? Zulke zaken.’
Uw collega Paul Bekaert vindt 
dat de rechter in dit dossier 
gedegradeerd is tot lijnrechter 
en enkel nog kan knikken. 
Bekaert heeft er moeite mee dat 
de procureur soms de rol van 
rechter een beetje overneemt.
LUYCKX: ‘Daar ben ik het niet 
 helemaal mee eens. Ten eerste 
zijn rechters ook niet onfeilbaar. 
Ten tweede denk ik dat je hen 
beter kunt inzetten bij dossiers 
waarover wel nog ernstige 
betwisting bestaat. Ik ben een 
groot voorstander van een 
onderhandelde justitie. 
Mensen die in het strafrecht zelf 
betrokken worden bij hun straf, 
aanvaarden die veel makkelijker.’ 

Kris Luyckx: ‘In dit 
dossier gaat het ook 
om heel verstandige 
mannen met aanzien. 
Steek hen een voetbal of 
een jonge, blonde vrouw in 
de handen en ze verliezen 
elke zin voor realiteit.’
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Volgende week spreekt 
de Antwerpse Kamer 
van Inbeschuldiging- 
stelling zich uit over  
de spijtoptantendeal  
in het Propere 
Handendossier.  
Ex-makelaar Dejan 
Veljkovic praatte de 
helft van de Belgische 
profvoetbalwereld aan 
de galg. ‘De KBVB 
heeft al máánden 
inzage in het dossier 
en doet níks’, zegt zijn 
advocaat Kris Luyckx.
DOOR KRISTOF DE RYCK  
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‘Veljkovic
WAS NIET DÉ
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in het

Mediargus met docroom pdf


