Manipulatie, maar weinig animo voor onderzoekscommissie
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"Het werd me duidelijk dat er pogingen gedaan waren om het onderzoek te manipuleren." Minister Geens bevestigde in de commissiejustitie wat al dikwijls werd geopperd: het onderzoek naar de Bende van Nijvel werd gedwarsboomd. Over welke manipulaties hij het
had, hield de minister voor zichzelf.
Ondanks die aangetoonde poging tot manipulatie van het onderzoek wordt de roep van oppositiepartij PVDA om een nieuwe
parlementaire onderzoekscommissie lauw onthaald. "Ik ben altijd bereid om over zo'n onderzoekscommissie te praten, maar ik denk
dat het belangrijker is dat de aandacht gaat naar het onderzoek zelf", zegt Raf Terwingen (CD&V).
Ook oppositiepartijen sp.a en Groen zitten op dezelfde lijn. "We moeten opletten dat we niet te snel handelen", zegt Stefaan Van
Hecke (Groen). "Maar mocht blijken dat er politici of magistraten betrokken waren, dan kan een derde onderzoekscommissie wel nuttig
zijn."
Ook Carina Van Cauter (Open Vld) vindt dat de prioriteit bij het onderzoek zelf moet liggen, "zonder daarbij fouten uit het verleden
uit het oog te verliezen". Een 'onderzoek van het onderzoek' moet er dus wel degelijk komen, stelt ze, maar een parlementaire
onderzoekscommissie is volgens haar niet het juiste instrument.
Van Cauter: "De Hoge Raad voor Justitie kan zo'n onderzoek voeren, maar dat kan pas als het gerechtelijk onderzoek afgerond is.
Ofwel moeten de bevoegdheden van de Raad worden uitgebreid, ofwel is dit iets voor een nieuw op te richten Comité J, naar analogie
met de Comités I en P."
Team verdubbeld
Intussen wordt het aantal onderzoekers naar de Bende opgetrokken. Claude Fontaine, de baas van de federale gerechtelijke politie,
liet de minister eerder deze week weten dat hij bereid is om het team te verdubbelen "als dit zou nodig blijken". En die extra mankracht
komt er ook. Er zouden drie tot vier leden van de gerechtelijke politie de cel versterken, en er komt ook hulp vanuit het Comité P.
Geens benadrukte dat de onderzoekscel, die tot dat moment uit drie Franstalige onderzoekers bestond, in september al werd
uitgebreid met twee Nederlandstalige onderzoekers.
Of een nieuwe verdubbeling van het aantal onderzoekers volstaat, willen de verschillende partijen nog afwachten. Van Hecke juicht de
extra mankracht alvast toe. "Het onderzoeksteam bestond ooit uit honderd man. Ik zeg niet dat we daar opnieuw naartoe moeten, maar
tot voor kort waren dat er slechts drie, wat belachelijk weinig is voor een dossier van 3 miljoen pagina's."
Voor Annick Lambrecht (sp.a) is het aantal onderzoekers niet wat telt, maar wel hun kwaliteit. "Het is intussen voldoende bewezen dat
de huidige manier van onderzoek niet werkt."
Zij pleit er dan ook voor om het dossier over te hevelen naar het federaal parket, maar dat zien de andere partijen niet zitten omdat zo
kostbare tijd verloren zou gaan.
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