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Laga Newsflash 
Gestolen bankgegevens mogen door het 
parket gebruikt worden 

 

 

Het Hof van Cassatie oordeelde recent dat het Belgische 
parket gestolen bankgegevens (in casu van de Liechtensteinse 

LGT bank) mag aanwenden als basis voor onderzoek naar 
grote belastingfraudes. De uitspraak ligt in dezelfde lijn als een 
arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 

oktober 2016, eveneens over gegevens afkomstig van de LGT 
bank. 

 

Cassatie: parket mag strafonderzoek initiëren op 
basis van gestolen bankgegevens 

In juni 2008 verkreeg de Belgische Bijzondere 
Belastinginspectie (BBI) bancaire gegevens van de Duitse 

overheid omtrent twee Belgische belastingplichtigen. Die 
gegevens waren door een ex-werknemer gestolen bij de 
Liechtensteinse bank LGT en werden later door de Duitse 

overheid gekocht voor 4 miljoen euro, die de gegevens nadien 
overmaakte aan de BBI. Op basis van die gegevens werd een 

gerechtelijk onderzoek gestart tegen de betrokken 
belastingplichtigen. Het Hof van Cassatie oordeelt nu dat het 
gerecht de gestolen gegevens wel degelijk mocht gebruiken 

als ‘inlichtingen’ om een strafrechtelijk onderzoek te starten. 
 

Volgens het Hof is het niet van doorslaggevend belang dat de 
bankgegevens gestolen waren en dus oorspronkelijk 
onrechtmatig werden verkregen. Rudimentaire bankgegevens 

op zich vormen immers geen bewijs van om het even welk 
misdrijf, waardoor het enkel inlichtingen kunnen zijn. Het 

gebruik van onrechtmatig verkregen inlichtingen die niet 
dienen als bewijs, maar louter worden aangewend ter 
oriëntering en voor de verdere uitbouw van een 



strafonderzoek, leidt niet tot de onontvankelijkheid van de 
strafvordering. De Antigoontoets, van toepassing in het geval 

van onrechtmatig verkregen bewijs moet niet worden 
toegepast in het geval van onrechtmatig verkregen 

inlichtingen.  
  

De rechter moet volgens het Hof van Cassatie echter wel nog 
steeds nagaan of het gebruik van onrechtmatig verkregen 
inlichtingen het recht van de partijen op een eerlijk proces niet 

aantast, waarbij het eerlijk proces in zijn geheel moet worden 
beschouwd. In dat opzicht overwoog het hof van beroep te 

Gent dat de betrokken personen verweer hadden kunnen 
voeren over de betwiste inlichtingen en dat er geen 
onrechtmatigheid van de overheid zelf werd vastgesteld. Gelet 

op de aard van de inbreuken en tenlasteleggingen (zijnde 
georganiseerde fraude op bijzonder grote schaal) woog ook de 

schending van het recht op privacy (als Europees 
mensenrecht) volgens het hof van beroep niet op tegen de 
begane onrechtmatigheid. Het hof van beroep kwam dan ook 

tot het besluit dat er geen schending was van het recht op een 
eerlijk proces. 

 

EHRM: geen schending recht op privacy bij 
huiszoeking op basis van gestolen bankgegevens 

Op 6 oktober jl. deed het Europees Hof van de Rechten van de 
Mens reeds een gelijkaardige uitspraak. Een Duits koppel had 
een rechtszaak aangespannen tegen de Duitse Staat omdat de 

huiszoeking waaraan ze onderworpen waren volgens hen hun 
recht op eerbieding van het privéleven geschonden had. Het 

huiszoekingsbevel dat aan de basis lag van de zoeking was 
eveneens uitgevaardigd op basis van de informatie die 
gestolen was door een ex-werknemer van de LGT bank en die 

verkocht werd aan de Duitse geheime diensten. Ook het EHRM 
kwam tot de conclusie dat er geen sprake was van enige 

schending van het recht op privéleven van het Duitse koppel. 
Het is met andere woorden in het kader van de 
mensenrechten geen probleem dat de huiszoeking gebaseerd 

was op de onrechtmatig verkregen inlichtingen. 
 

Fiscaal onderzoek op basis van gestolen 
bankgegevens? 

Deze uitspraken zijn relevant voor fraudedossiers die 

strafrechtelijk worden vervolgd door het parket. Indien de 
fraude enkel wordt aangepakt door de fiscus, dan is er sprake 
van onrechtmatig verkregen fiscaal bewijs, en moet, sinds het 

Cassatie-arrest van 22 mei 2015, de fiscale Antigoon-toets 
worden toegepast om het eventuele gebruik van dit bewijs te 

beoordelen. 
 
Naast de toets van het eerlijk proces, houdt de fiscale 

Antigoontoets in dat men moet nagaan of de bewijsverkrijging 
in lijn is met wat men van een behoorlijk handelende fiscale 

overheid mag verwachten, wat soms wel tot discussie kan 
leiden. Daarenboven moet de fiscale rechter ook de 

bewijswaarde van de betrokken documenten beoordelen. Zoals 
gebleken is bij vele eerdere uitspraken, bijvoorbeeld inzake 
KB-Lux, is het louter aanbrengen van bancaire fiches door de 

fiscale administratie op zich niet steeds voldoende als bewijs in 
fiscale zaken.  



 
Het fiscaal procedureteam van Laga houdt u verder op de 

hoogte en kan u uiteraard bijstaan bij alle eventuele vragen. 
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