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Wie is Joris Raskin, de Limburgse
onderzoeksrechter die met een grove borstel
door het Belgische voetbal gaat?
12/10/2018 om 11:15 door Nancy VANDEBOEK, Pieter Huyberechts

De afgelopen twee dagen keek hij alle spilfiguren in de operatie Propere Handen in de
ogen. De man die moet beslissen over een eventuele vrijlating van Mogi Bayat en
Dejan Veljkovic luistert naar de naam Joris Raskin. Wie is deze ‘nieuwe Bellemans’,
die orde op zaken moet stellen in het Belgische voetbal?
Wie een professioneel gesprek met hem voert, kan zich niet van de indruk ontdoen te maken te hebben met
een Engelse landedelman. Een Lord. Zijn kledingkeuze is onberispelijk, zijn taalgebruik bijzonder gepolijst
en zijn houding gracieus. Onderzoeksrechter Joris Raskin heeft niet enkel de looks van een Britse
aristocraat: hij voert de taken die zijn ambt met zich mee brengt emotieloos uit met een immer stiff upper lip
en hij is bovendien erg op zijn privacy gesteld. Toch willen we graag weten wie de belangrijkste persoon is
in het gerechtelijk onderzoek dat het Belgische topvoetbal dezer dagen op zijn grondvesten doet daveren.
Hij is het namelijk die alle touwtjes in handen heeft: hij leidt en stuurt het onderzoek, hij beslist in eerste
instantie over vrijheid of aanhouding van verdachten.

Foto: Joris Raskin (rechts) moet het opnemen tegen makelaars, scheidsrechters én trainers

Onder meer Club Brugge-coach Ivan Leko verscheen donderdag voor onderzoeksrechter Raskin. Foto:
BELGA

‘Downton Abbey’
Rechter Raskin is niet geboren in een idyllische elizabethaanse zeventiende-eeuwse manor op een heuvel
in een pittoresk Engels dorp zoals we het kennen uit de tv-serie ‘Dowton Abbey’, maar gewoon in het zuiden
van onze provincie, 49 jaar geleden. Over zijn tienerjaren weten we enkel dat hij school liep aan het aan het
College in Hasselt. Nadien trok hij naar Brussel om er rechten te gaan studeren aan de Vrije Universiteit. In
1992 behaalde hij er zijn diploma. Zijn professionele loopbaan begon de jonge jurist als advocaat aan de
balie van Hasselt. In de herfst van 1998 maakte hij de overstap van de advocatuur naar de magistratuur en
zo kwam hij op het parket van Tongeren terecht als gerechtelijk stagiair. In 2002 werd hij benoemd als
rechter in de rechtbank van eerste aanleg.
Een keer, in 2009, haalt hij de nationale kranten: wanneer hij een Genkse cafébaas vrijspreekt die klanten,
ondanks het rookverbod, lustig laat roken binnen. In zijn vonnis omschrijft hij de toenmalige rookwet als
“slecht, onduidelijk en discriminerend.”
Elke Wevers

Rechter Raskin kreeg in het verleden onder andere het onderzoek naar de verdwijning van Elke Wevers
toegewezen. Foto: HBVL
Het ambt van onderzoeksrechter werd hem toevertrouwd in september 2011. In die hoedanigheid werd hij
geconfronteerd met niet de minste dossiers: om te beginnen de verdwijning van Elke Wevers, de jonge
vrouw uit Neeroeteren die op een ochtend op weg naar haar werk verdween en wel in rook lijkt te zijn
opgegaan. Door niemand nog gezien. Met sporen die nergens toe leiden. Haar ouders, René en Elza,
duiken jarenlang op in de media in de hoop het onderzoek levendig te houden. Ook Raskin haalt naar
verluidt alles uit de kast. Maar noch Wevers, noch haar (vermoedelijke) moordenaar wordt ooit gevonden.
Tot frustratie van de ouders ook, die Raskin smeken om een profiler aan te stellen. “Ik heb letterlijk op mijn

knieën voor hem gezeten”, zegt René daarover. Hij is al lang geen fan meer van Raskin, want de
onderzoeksrechter weigerde in te gaan op zijn verzoek. Waarna de familie zich finaal richt tot een
privédetective.
Ook de moord op de Maasmechelse kapper Hilmi Gedik werd nadien zonder meer een uitdaging van
formaat voor rechter Raskin.
Bewijzen vergaren
Ook nu wordt van deze magistraat uiterste concentratie en accuraat handelen verwacht. Het is aan hem om
de stinkende Belgische voetbalstal uit te mesten. Aan hem om in een schijnbaar onontwarbaar kluwen aan
(schimmige) financiële constructies het licht te zien en om uit te vlooien welke dubieuze makelaar nu precies
welke speler of bestuurslid heeft benaderd. En wat de precieze rol nu juist is van ’s lands “beste”
scheidsrechters.
Zijn doel: bewijzen vergaren tegen iedereen die hij in verdenking stelt. Uit de spotlights blijven, met een
onderzoek dat ontegensprekelijk volop in de spotlights zal blijven staan. Hij krijgt als tegenstrevers de fine
fleur van de Belgische voetbalwereld tegenover zich. Als hij dat gevecht overleeft, zal hij de geschiedenis
ingaan als de nieuwe Guy Bellemans, de illustere onderzoeksrechter die zich in 1982 met succes boog over
de “schande van Standard-Waterschei”.
De hele wereld kijkt toe hoe onderzoeksrechter Raskin het Belgische topvoetbal zuivert van alle
wanpraktijken. Om het even shakespeariaans te verwoorden:
All’s well that ends well.

