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Een maat voor niets 
 

WAT HEBBEN WE GELEERD UIT DE FORTIS-COMMISSIE? 
 
Weten we nu echt veel meer, na alle getuigenissen in de Fortis-commissie? Volgens  
Marc Hooghe  blijft vooral de twijfel hangen en allicht was dat ook de bedoeling. Een 
ding is wel zeker: 'Als burger van dit land weet ik nu in elk geval dat of de oud-premier 
of de minister van Financiën niet altijd de waarheid zegt, wat niet echt een 
geruststellende gedachte is.' 
 

Alleen een lijk 
 

ontbrak er nog aan, anders zou hier voldoende stof in zitten voor een spannende 
 

detectivefilm 
 

Hoe hoger het spektakelgehalte, hoe minder inhoud. Zo zou je de voorbije werkzaamheden van de 
parlementaire onderzoekscomissie rond de Fortis-zaak kunnen samenvatten. Het lijkt heus wel 
spectaculair en stoer, zo maar meteen alle topministers en hun kabinetschefs van de voorbije 
regering ondervragen. Maar in werkelijkheid heeft de hele poppenkast niet veel zoden aan de dijk 
gezet en weten we nu niet veel meer dan we al wisten bij het begin van de commissie. Er zijn 
blijkbaar allerlei contacten geweest die er niet hadden mogen zijn, maar een echt hard bewijs voor 
de beïnvloeding van de rechtsgang is er nog altijd niet. Alle getuigen hebben keurig de gelegenheid 
gekregen hun versie van de waarheid te vertellen, maar je kreeg op geen ogenblik de indruk dat 
de commissie ook echt bekommerd was om de ware toedracht te weten te komen: de dubbele 
agenda van een aantal commissieleden was al te nadrukkelijk aanwezig. De Fortis-commissie is er 
met andere woorden een geweest die we nu best zo snel mogelijk vergeten. 
 

Dat kon ook moeilijk anders: zeker de meerderheidspartijen hadden van meet af aan de bedoeling 
de commissie voor eigen partijpolitieke doeleinden te gebruiken, en er was nooit veel animo om 
echt grondig te werken. Het gaat dan ook om de kroniek van een aangekondigde mislukking: ruim 
een maand geleden kon ik in deze krant al schrijven dat de commissie waarschijnlijk niets 
concreets zou opleveren, en die voorspelling is helaas bewaarheid geworden. 
 

Het gaat hier om een gemiste kans, omdat het Fortis-dossier zich met al zijn onverwachte 
wendingen en vreemde kronkels zeer goed leent voor een grondig onderzoek. Alleen een lijk 
ontbrak er nog aan, anders zou hier voldoende stof in zitten voor een spannende detectivefilm. 
Men had meer tijd moeten nemen om dit dossier grondig uit te spitten. Je merkte tijdens de 
getuigenis van Cassatie-voorzitter Ghislain Londers trouwens dat hij bijna op het punt stond de 
regie over te nemen omdat hij genoeg had van het tijdverlies over bijkomstige details. Misschien 
had Londers dat beter gedaan en dan zouden we nu al een stuk verder hebben gestaan. 
 

In zijn nota van 19 december had hij namelijk al vastgelegd waar de pijnpunten zaten. Zo weten 
we dat er in de vroege morgen van donderdag 11 december een ongeoorloofd telefonisch contact 
is geweest tussen de echtgenoot van een 'zieke' rechter en het kabinet van de premier. We weten 
ook dat er enkele uren later een verzoek is gekomen van de advocaten van de Belgische Staat om 
de debatten te heropenen, in de hoop zo de uitspraak van het arrest nog te verijdelen. De 
chronologie suggereert dat de vraag tot heropening een gevolg was van de eerder onrechtmatig 
verkregen informatie. Drie maanden geleden kon Londers enkel vermoeden dat er een samenhang 
was tussen beide feiten en nu staan we nog altijd geen stap verder. 
 

De commissie gaf nooit de indruk een precies doel voor ogen te hebben en daardoor hadden de 
getuigen het ook makkelijk om weg te komen met hun versie van de feiten. Nochtans valt er heel 
wat uit te spitten: de versie van het kabinet-Leterme wijkt fundamenteel af van de versie van het 
kabinet-Reynders. Een van beide partijen moet dus liegen. Als burger van dit land weet ik nu in elk 
geval zeker dat of de oud-premier of de minister van Financiën niet altijd de waarheid zegt, wat 
niet echt een geruststellende gedachte is. Er was ook een duidelijke tegenstrijdigheid tussen de 
versie van de rechters die zeggen dat er druk op hen werd uitgeoefend, en de kabinetsleden die 
zeggen dat ze nooit enige druk hebben proberen uit te oefenen. De vraag is daarbij hoe je dat 
woordje 'druk' dient te interpreteren: voor de kabinetsleden ging het blijkbaar om een onschuldig 
telefoontje, of zelfs om een vluchtig kattebelletje dat werd afgesloten met een smiley. Maar 
iedereen zou moeten weten dat een dergelijke rechtstreekse interventie vanuit een ministerieel 
kabinet door een rechter of een ambtenaar altijd als druk zal worden ervaren. Het zou bijzonder 
boeiend zijn geweest die verschillende versies naast elkaar te leggen, bijvoorbeeld door getuigen 
met elkaar te confronteren, of door het telefoon- en SMS-verkeer tussen de kabinetten Leterme en 
Reynders te reconstrueren. Het argument is nu dat het te laat is om nog over te gaan tot een 



onderzoek ten gronde, maar in feite was dit al de cruciale vraag vanaf 19 december vorig jaar. 
 

Maar een dergelijk grondig onderzoek paste niet bij de afspraken die de regeringsmeerderheid had 
gemaakt. Die dubbele agenda was vooral opvallend bij de CD&V-leden van de 
onderzoekscommissie, die er op gebrand waren hun eigen ministers wit te wassen. Ze deden dat 
echter zo doorzichtig dat het manoeuvre volledig de mist inging. In deze krant werd de 
ondervragingstechniek van CD&V-fractieleider Verheirstraten al vergeleken met die van wijlen VRT-
journalist Maurice De Wilde. Die vergelijking met De Wilde - een van de beste 
onderzoeksjournalisten die de openbare omroep ooit heeft gekend - is echter niet terecht: Maurice 
De Wilde hanteerde een scherpe ondervragingstechniek, maar hij vertrok altijd van een stevige 
dossierkennis en hij wist welk doel hij wou bereiken. 
 

De regeringsmeerderheid heeft nooit de bedoeling gehad deze commissie een grondig onderzoek te 
laten uitvoeren en dat is ook niet gebeurd. Het parlement liep braafjes aan de leiband van de 
regering, en er werd zelfs niet eens veel geblaft. Valt er dan nog iets te redden van de 
werkzaamheden van deze commissie? Kunnen er nog relevante beleidsconclusies getrokken 
worden? Wat in elk geval opviel, was dat er een duidelijk deontologieprobleem is bij het 
functioneren van ministeriële kabinetten. Men vindt het blijkbaar normaal dat er allerlei 
telefoontjes binnenkomen en vertrekken, en dat er van alles kan geregeld worden. Natuurlijk is dat 
snelle werk juist een van de functies van een kabinet, maar je krijgt niet de indruk dat er daarbij 
veel scrupules aan de dag worden gelegd. Kabinetten zijn blijkbaar zelfs een laatste aanspreekpunt 
geworden voor wie met een zieke echtgenote thuis zit. Het vastleggen van een strikter 
deontologisch kader over wat een kabinet wel en niet mag is dus zeker geen overbodige luxe. 
 

Dat is geen naïef voorstel: bij zijn aantreden heeft de Amerikaanse president Obama nieuwe 
gedragsregels afgekondigd waaraan alle medewerkers van zijn administratie zich dienen te 
houden, op straffe van ontslag en iets dergelijks kan ook hier worden ingevoerd. In het 
toekomstplan voor Vlaanderen-2020 wordt bovendien als streefdoel vermeld dat de omvang van 
ministeriële kabinetten gehalveerd moet worden. Het zou goed zijn als een zelfde streefdoel ook op 
het federale niveau zou worden gehaald, in de hoop dat kleinere kabinetten ook meteen cleanere 
kabinetten opleveren. 
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