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Parlement aan de leiband 
 
In het debat over de Fortis-commissie gaat er weinig aandacht naar de manier 
waarop de regering de parlementscommissie regisseert. Maar een dergelijke 
'permanente staatsgreep' hoort niet in een normale parlementaire democratie, 
stelt  MARC HOOGHE . 
 

Een permanente staatsgreep 
 

Je krijgt dezer dagen heimwee naar de tijd dat Herman De Croo nog voorzitter was van de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers. De man liet zich graag aanspreken als 'eerste burger 
van het land'. Ten dele zal dat wel te maken hebben met persoonlijke ijdelheid, maar het 
was ook een subtiele manier om aan te duiden dat het Parlement wel degelijk de 
belangrijkste instelling is in een democratie. Alle macht gaat immers uit van de natie, en het 
Parlement is de woordvoerder van die natie. In de hiërarchie der machten komt het 
Parlement zonder meer op de eerste plaats, als meest zichtbare vertolking van het 
democratisch ideaal. De manier waarop de onderzoekscommissie over Fortis nu werkt, toont 
aan dat de rollen helemaal zijn omgedraaid: het Parlement voert braafjes uit wat de regering 
wil. Dat is de omgekeerde wereld: onderzoekscommissies zijn een van de krachtigste 
wapens waar het Parlement over beschikt om haar controle over de regering en de 
rechterlijke macht uit te oefenen. 
 

We weten allemaal dat het Parlement de afgelopen decennia voortdurend terrein heeft 
verloren in de machtstrijd met de regering. De uitvoerende macht beschikt immers over 
meer middelen en meer expertise om het dagelijks beleid te voeren, en de parlementsleden 
kunnen vaak niet meer doen dan 'ja' knikken. Maar juist om die tanende invloed van het 
Parlement tegen te gaan, werd de afgelopen twee decennia meer werk gemaakt van 
parlementaire onderzoekscommissies, als een van de weinige manieren waarop het 
Parlement zijn tanden kan laten zien. 
 

Die tanden lijken nu goed en wel getrokken, en de regering bepaalt blijkbaar hoe het 
Parlement zijn grondwettelijke taak om de regering te controleren, zal uitoefenen. Dat begon 
al in de regeringsverklaring van december, toen de regering aan het Parlement 'suggereerde' 
om met experts te werken. Het Parlement is normaliter best in staat zijn eigen 
werkzaamheden te organiseren, en het hoeft daarvoor geen beroep te doen op suggesties 
vanuit de regering. Afgelopen woensdag was de inmenging nog flagranter: het kernkabinet 
heeft uiteindelijk beslist dat de onderzoekscommissie nog wat bijkomend advies inwint, en 
dus zeker nog twee weken rustig kan voortsudderen. De commissie zelf nam akte van die 
beslissing en deed keurig wat de regering had beslist. 
 

Uiteraard moeten we hier ook niet schijnheilig over doen: dergelijke commissies zijn altijd 
afhankelijk van wat de meerderheidspartijen beslissen. Maar het is onuitgegeven dat een 
regering zich zo rechtstreeks bemoeit met de interne werking van het Parlement. Vanuit het 
standpunt van premier Van Rompuy moest de regering wel optreden: nadat de vier experts 
op dinsdag hun rapport hadden openbaar gemaakt, kwam er niet echt een duidelijke reactie 
van de commissie zelf. Voorzitter Tommelein leek zelfs even de trappers kwijt toen hij stelde 
dat er 'buiten de juridische wereld' ook nog andere argumenten gelden. De stuurloosheid van 
de commissie zelf zorgde er dus voor dat het dossier gemakkelijk op de regeringstafel kon 
belanden: een machtsvacuüm blijft nooit lang bestaan in de politiek. 
 

Vijftig jaar geleden noemde de Franse oppositie de nieuwe grondwet van generaal De Gaulle 
een 'permanente staatsgreep', omdat het Parlement volledig buitenspel werd gezet om ruim 
baan te geven aan de almacht van de president. De manier waarop het Parlement nu aan de 
leiband loopt van de regering zou men net zo goed een permanente staatsgreep kunnen 
noemen. 
 

De vraag is bovendien wat men precies wil aanvangen met de commissie. Men is nu ijverig 
op zoek naar een tussenweg waardoor men toch magistraten zou kunnen horen. Maar de 
sleutelfiguur is hier raadsheer Schurmans, die ervan verdacht wordt het geheim van de 
beraadslaging te hebben geschonden - al was dat maar tegen haar echtgenoot. Maar tegen 
Schurmans loopt al een tuchtonderzoek en hoe dan ook kan de parlementscommissie daar 
niet in tussenkomen. De commissie kan altijd nog politieke verantwoordelijkheden 
aanduiden, maar ook daar is er niet echt veel manoeuvreerruimte. De ultieme sanctie voor 
politieke verantwoordelijkheid is dat de bewindsvoerder ontslag neemt. Toenmalig premier 



Leterme heeft echter al zijn verantwoordelijkheid opgenomen en ontslag genomen, zodat die 
procedure zonder voorwerp is geworden. Er is dus geen enkele dringende reden om de 
commissie tegen kunstmatige deadlines te laten botsen. CD&V-fractievoorzitter 
Verherstraeten stelt nu dat 'de waarheid snel moet gevonden worden'. Uiteraard is het voor 
oud-premier Leterme en zijn partij onaangenaam dat zijn naam steeds in verband zal 
worden gebracht met allerlei telefoontjes die vanuit zijn kabinet zouden zijn vertrokken. 
Maar in een normale democratie is dat geen reden om vlug-vlug de parlementaire spelregels 
overboord te gooien enkel en alleen om de reputatie van een toekomstig 
verkiezingskandidaat eventueel te kunnen zuiveren. 
 

De Fortis-onderzoekscommissie is onder een slecht gesternte gestart. De gretigheid 
waarmee sommige parlementsleden allerlei verklaringen afleggen die soms ronduit platvloers 
en beledigend zijn voor de vier deskundigen, doet ook al niet vermoeden dat er veel wil is 
om het werk goed uit te voeren. Je vraagt je af welke deskundige er ooit nog voor het 
Parlement zal willen werken als dat betekent dat je voor de camera's mag worden afgemaakt 
met allerlei insinuaties waar je je nauwelijks tegen kunt verdedigen. Als je de commissie 
observeert, merk je ook dat de doorgewinterde juristen weinig respect opbrengen voor de 
voorzitter, die in hun ogen 'slechts' een diploma toegepaste communicatiewetenschappen op 
zak heeft. We hebben de afgelopen twee decennia enkele krachtige onderzoekscommissies 
gehad, die in staat zijn geweest de betekenis en het prestige van het Parlement te 
versterken. De kans is bijzonder klein dat de huidige Fortis-commissie dat rijtje van 
krachtige commissies zal vervoegen. 
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