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De Grondwet is geen vodje papier 
 
Het ontslag van premier Leterme wordt zo goed als onvermijdelijk door de nieuwe 
onthullingen in de Fortis-zaak. De vraag lijkt nu nog vooral wanneer, en wij hij juist 
meesleurt in zijn val. Maar het prompte ontslag toont volgens  MARC HOOGHE  aan dat 
het principe van de scheiding der machten als een paal boven water staat. 
 

Het ontslag van 
 

Leterme is niet alleen onvermijdelijk; het is ook een goede zaak voor ons democratisch 
staatsbestel 
 

Het is niet de eerste keer dat Yves Leterme (CD&V) werd beschuldigd van zware fouten. Het 
afgelopen anderhalf jaar sukkelde dit land van de ene crisis in de andere en er kwam weinig in 
huis van het beloofde 'goed bestuur'. Dat falen kan voor een flink stuk in de schoenen van 
Leterme worden geschoven: hij vertoonde op cruciale ogenblikken een gebrek aan 
leiderscapaciteiten en onderhandelingsvaardigheden. Zelfs binnen zijn eigen partij slaagde hij er 
niet in iedereen achter zich te krijgen. Maar Leterme bleef zitten, vooral omdat er binnen de 
CD&V geen onmiddellijke vervanger klaar stond. 
 

De rechtstreekse beschuldiging door het Hof van Cassatie kan echter enkel fatale gevolgen 
hebben voor de premier. We kunnen nog leven met het feit dat een politicus geen werk maakt 
van het uitvoeren van zijn verkiezingsbeloften, maar het schenden van de fundamentele 
principes van de democratische rechtsstaat is nog altijd een reden tot ontslag op staande voet. 
De uitvoerende macht mag immers op geen enkele manier druk uitoefenen op de rechterlijke 
macht en afgaande op de brief van de eerste voorzitter van het Hof is dat nu duidelijk wel 
gebeurd. 
 

Het lot van Leterme werd helemaal bezegeld doordat hij de feiten grotendeels zelf heeft 
toegegeven. De brief die Leterme eergisteren schreef aan minister van Justitie Jo Vandeurzen 
valt inderdaad op door volstrekte wereldvreemdheid. Leterme dacht blijkbaar dat hij met de 
brief zijn eigen vel kon redden door herhaaldelijk te schrijven dat hij helemaal niets 
ondernomen had met alle vertrouwelijke informatie die er op het kabinet was toegekomen. 
Maar voor ieder weldenkend mens was de brief een lange schuldbekentenis: al die telefoontjes 
en mails tussen de echtgenoot van een magistraat en de kabinetschef hadden nooit mogen 
plaatsvinden. Zou er op het kabinet van Leterme dan niemand rondlopen die op dat soort 
cruciale ogenblikken de bedenking maakt: 'Ja maar, wij mogen dat helemaal nog niet weten'? 
Het doet een beetje denken aan de corrupte gouverneur van Illinois, die blijkbaar in alle 
openheid gesprekken voerde over de prijs die hij zou aanrekenen voor het verkopen van de 
vacante senaatszetel van Barack Obama. Je krijgt warempel heimwee naar de goede oude tijd 
van Leo Tindemans die dertig jaar geleden in de Kamer verkondigde dat de Grondwet geen 
vodje papier is, maar in elk geval moet gerespecteerd worden. 
 

Wie de brief van Leterme leest, maakt zich onvermijdelijk zorgen over een mogelijke 
normvervaging in de Wetstraat. De telefoontjes en sms-berichten vliegen blijkbaar over en 
weer; het een nog belastender dan het ander. De feiten die eerder aan het licht waren gekomen 
over de praktijken op het kabinet van minister Dewael waren ook al niet van aard om ons 
vrolijker te stemmen over de zeden en gebruiken van de huidige politieke elite. Maar de huidige 
stroomversnelling toont aan dat het al bij al nog meevalt met die normvervaging. Er kan nog 
altijd veel discussie bestaan over grijze zones, en ministers kunnen zich vastklampen aan de 
macht. Maar als de overschrijding van de normen zo flagrant is, dan is er maar één conclusie 
mogelijk. 
 

Marc Reynebeau maakte zich enkele dagen geleden nog zorgen over het feit dat er zoveel 
aandacht gaat naar allerlei faits divers en would-be schandaaltjes, dat de echt grote problemen 
van dit land niet meer besproken worden. Wat dat betreft kan Reynebeau op beide oren slapen: 
als het gaat om fundamentele schendingen van de democratische normen, dan kan onze 
samenleving nog altijd op gepaste wijze reageren door het afzetten van de politieke 
verantwoordelijke, ongeacht diens positie. Ook binnen de CD&V smelt de steun voor Leterme 
weg als sneeuw voor de zon, bij de onthullingen van de afgelopen dagen. 
 

Het proberen een rechter onder druk te zetten is inderdaad een van de meest laakbare 
praktijken in een dictatoriaal regime. Het druist volledig in tegen wat de Engelsen zo keurig de 
rule of law noemen: de rechtsregels zijn er voor iedereen en ze worden zonder enig onderscheid 
des persoons toegepast. De belangen van een kleine aandeelhouder van Fortis die destijds 15 
euro per aandeel betaalde, moeten voor een rechter even zwaar wegen als de belangen van de 
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Belgische Staat. Er bestaat geen enkele discussie over dit principe, en het vormt dan ook zowat 
het oudste beginsel van de democratische rechtsstaat. Zelfs in de Magna Carta, de tekst die in 
het jaar 1215 de basisrechten van het Engelse volk bepaalde, stelde men al dat de burgers 
alleen maar mogen gevonnist worden by the law of the land. Ook 800 jaar geleden moest de 
koning al zijn aanspraak op almacht inbinden door toe te geven: To no one shall we sell, and to 
no one deny or delay right of justice. De afgelopen weken werd er blijkbaar wel geprobeerd om 
de Fortis-aandeelhouders hun recht op een eerlijk en onafhankelijk proces af te nemen, en dat 
is nu faliekant afgelopen. 
 

In de loop der eeuwen is dat principe van rule of law alleen maar verfijnd en uitgekristalliseerd 
in de scheiding der machten. Gelet op zijn ervaringen met het Franse absolutisme waarschuwde 
Montesquieu 260 jaar geleden al: 'Alles zou verloren zijn als dezelfde man (...) de drie machten 
tegelijk zou uitoefenen: de macht om wetten uit te voeren, die om de staatsbesluiten uit te 
voeren, en die om over misdaden of over geschillen tussen burgers recht te spreken.' De 
regering heeft geprobeerd om op de stoel van de rechter te gaan zitten, en zal hiervoor 
afgestraft worden. Als het aangekondigde ontslag er effectief komt, dan is dat een grote 
overwinning voor de rechtsstaat. 
 

Sommigen zullen uit de gebeurtenissen onthouden dat België afglijdt naar het niveau van een 
bananenrepubliek. Het is inderdaad geen fraai schouwspel en zoals gebruikelijk wordt er om 
partijpolitieke overwegingen veel te lang getalmd. Maar de instellingen zelf lijken perfect te 
functioneren, ondanks alle pogingen om dat te saboteren. Het is in dat opzicht tekenend dat de 
eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, Ghislain Londers, zich zeer actief opstelt en ook 
duidelijk communiceert naar de buitenwereld. Afgaande op de elementen waarover we nu 
beschikken is het wel niet duidelijk welke nieuwe informatie er juist vervat zit in de brief die hij 
gisteren schreef naar Kamervoorzitter Herman van Rompuy, maar men kan zich moeilijk 
inbeelden dat Cassatie deze zware belediging van de rechterlijke macht over zijn kant zou laten 
gaan. Ook de magistraten van het hof van beroep die zich samen met hun griffier naar het 
lommerrijke Boechout verplaatsen om na te gaan of hun collega echt wel 'ziek' was, gaven blijk 
van een gezonde dosis zin voor initiatief. Als politici in de fout gaan, trekken de magistraten aan 
de noodrem, en zo hoort het ook. Het herinnert ons aan de Italiaanse toestanden van vijftien 
jaar geleden, waarbij het ook een aantal onafhankelijke rechters waren die het voortouw namen 
in het bestrijden van een wijdverbreide corruptiepraktijk. 
 

De scheiding der machten is een fundamenteel grondrecht. Ieder van ons kan op een bepaald 
ogenblik voor de rechter worden gedaagd, en dan hebben we recht op een onafhankelijke en 
onpartijdige rechter die op geen enkele wijze onder druk kan worden gezet. De heilloze tijden 
van de 'lettres de cachet' van de Franse absolute vorsten liggen ver achter ons en niemand 
moet proberen die terug in de voeren. De scheiding der machten toont zich ook een bijzonder 
weerbaar systeem: als de ene macht zware fouten maakt, dan zijn de andere twee machten er 
nog altijd om die fouten onmiddellijk te corrigeren. 
 

Het ontslag van Leterme is daarom niet alleen onvermijdelijk; het is ook een goede zaak voor 
ons democratisch staatsbestel. Politici mogen gerust wat gebreken vertonen maken: het volk 
heeft nu eenmaal de leiders die het zelf heeft verkozen. Maar er is ook een zeer duidelijke 
grens, en die kan getrokken worden bij de bescherming van de fundamentele principes van de 
rechtsstaat. Wie die grens oversteekt, plaatst zichzelf buiten de democratische rechtsorde. Over 
dat principe bestaat er nog altijd een duidelijke consensus in onze samenleving en er is van 
normvervaging geen sprake. 
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