
REGERING WIL TOELAGEN VERSNELD 
HERVORMEN 
 

Vroeger dan verwacht staan 
ook  de dotaties voor Laurent 
en Astrid  op losse schroeven. 
Met dank aan  hun tante  Haar 
dotatie  zal straks niet  meer 
hoger  kunnen liggen  dan die 
van de troonopvolger  Elio Di 
Rupo 

De poging van Fabiola om 
haar fortuin zonder 
successierechten te betalen 
door te sluizen naar haar 
Spaanse familie, komt de 
weduwe van Boudewijn én de 
hele koninkijke familie duur te 
staan. Een verontwaardigde 
premier wil de hervorming van 
de dotaties nu versneld 
doorvoeren. Fabiola zal 
daardoor minstens een derde 
van haar dotatie van 1,44 
miljoen moeten inleveren. Ook 
de toelagen voor prinses 
Astrid en prins Laurent staan 

op losse schroeven. 

De oprichting van de stichting 'Fons Pereos' is de spreekwoordelijke 
druppel die de emmer heeft doen overlopen. Fabiola's poging om haar 
fortuin zonder successierechten door te sluizen naar Spanje en 
allerhande katholieke werken, botst in de Wetstraat op een muur van 
onbegrip. Bij alle partijen, van links tot rechts. En zowel in Vlaanderen 
als aan de overzijde van de taalgrens. 

Enorme kloof 

"Onaanvaardbaar en ethisch betwistbaar", zo vatte Kamerlid Luk Van 
Biesen (Open Vld) zijn ongenoegen gisteren samen. "Gezien de 
opeenvolgende incidenten over de dotaties zijn wij genoodzaakt het 
debat hierover te heropenen." De Vlaamse socialisten zitten op 



dezelfde lijn. "Als dit niet kan worden teruggedraaid, moet men in 
Laken en op Belvédère weten dat de discussie over de dotaties op tafel 
ligt", zei Dirk Van der Maelen (sp.a). "Wat ís dat nu eigenlijk met het 
koningshuis?", bracht Jan Jambon (N-VA) uit. "Ze betalen al geen 
belastingen op hun inkomen en evenmin accijnzen - hoe blauwer het 
bloed, hoe roder de diesel. En nu gaan zij ook nog successierechten 
ontwijken met dergelijke schimmige constructies." Ook de Franstalige 
partijen zijn het ditmaal roerend eens dat Fabiola's zet niet door de 
beugel kan. "De kloof tussen de inspanningen die de bevolking moet 
leveren in crisistijd en de fiscale praktijken van koningin Fabiola is 
enorm", schreef vicepremier Laurette Onkelinx (PS) verbolgen op haar 
Facebook-pagina, waar ze de weduwe van koning Boudewijn ook 
opriep om "af te zien van deze praktijken". Charles Michel (MR) had 
zich eerder al in gelijkaardige bewoordingen uitgelaten. 

Paaien 

Alleen Georges Dallemagne (cdH) liet zich enigszins paaien door de 
inderhaaste poging van de advocaat van de konigin om de schade te 
beperken (zie bladzijde 3). Al sprak ook hij zich uit voor meer controle 
op wat de koninklijke familie met haar dotaties doet. Elio Di Rupo (PS) 
maakte van dit zeldzame moment van consensus gebruik om de koe 
bij de horens te vatten. De premier las de koningin de levieten in 
scherpe bewoordingen. "Het is ethisch onaanvaardbaar dat een dotatie 
toegekend voor een publieke functie, gebruikt kan worden voor doelen 
die het algemeen belang niet dienen." En hij kondigde in één adem aan 
dat de afspraken in het regeerakkoord over de herziening van de 
dotaties versneld zullen worden uitgevoerd. Oorspronkelijk was het de 
bedoeling om pas na de eedaflegging van een nieuwe koning aan de 
financiering te raken, maar 'dankzij' Fabiola komt dat dossier in een 
stroomversnelling terecht. Wat die hervormingen precies inhouden? De 
premier somde ter plekke enkele maatregelen op. "De dotatie voor de 
overlevende echtgenote van het staatshoofd zal niet hoger kunnen 
liggen dan het bedrag van de vermoedelijke troonopvolger", zo stak hij 
van wal. Voor koningin Fabiola betekent dat - wellicht volgend jaar al - 
een aderlating van 500.000 euro, of zowat een derde van haar dotatie 
van 1,44 miljoen euro. Al kan het ook zijn dat ze nóg meer moet 
inleveren. 

Meer controle 

Daarnaast zal de voorzitter van het Rekenhof de uitgaven die álle 
royals doen met hun dotaties voortaan nauwgezet controleren. De 
grote lijnen moeten ook elk jaar publiek gemaakt wordt. Ander punt in 
het regeerakkoord: naast de koning zullen in de toekomst alleen nog 



de kroonprins, de weduwe van de vorige koning en een eventueel 
afgetreden vorst nog een dotatie krijgen. Van toelagen voor prins 
Laurent of prinses Astrid is er geen sprake meer. "Voor de andere leden 
van de koninklijke familie zal men een vergoedingssysteem voor 
diensten uitwerken", zo staat in het akkoord. Wat dat concreet betekent 
voor de twee prinsen, moet nog bekeken worden, maar ook hun 
dotaties komen dankzij de zet van hun tante vroeger dan verwacht op 
losse schroeven te staan. 

 
 

	  


