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Regering herbekijkt
koninklijke dotaties

Premier Di Rupo vindt de stichting van koningin Fabiola “onetisch”. Foto Belga

BRUSSEL - De regering 
gaat het systeem van 
de koninklijke dotaties 
herbekijken, in het 
bijzonder de dotaties 
aan koningin Fabiola. 
Dat heeft eerste minister 
Elio Di Rupo gisteren in 
de Kamer aangekondigd 
naar aanleiding van 
de commotie rond de 
stichting “Fons Pereos” 
van koningin Fabiola.

Waarschuwing koning bedoeld voor Grieken en Hongaren?

  KONINKLIJKE FAMILIE ONDER VUUR IN DE KAMER

BRUSSEL - Was de waarschuwing van de koning voor de gevaren van 
het populisme bedoeld voor de Grieken en de Hongaren? Dat is alvast 
de conclusie die Jan Jambon (N-VA) trekt uit het antwoord van premier 
Di Rupo over interpellaties over de kersttoespraak van de koning.

Gouverneur moet 
bemiddelen in 
Denderleeuw
BRUSSEL - Minister van Binnen-
lands Bestuur Geert Bourgeois 
(N-VA) geeft de Oost-Vlaamse 
gouverneur André Denys een 
nieuwe bemiddelingsopdracht 
gegeven om de situatie in Den-
derleeuw te deblokkeren. 
“Dit is geen goede zaak voor 
de bestuurbaarheid”, zei 
Bourgeois over de situatie in de 
Oost-Vlaamse gemeente, waar 
Vlaams Belang bij een geheime 
stemming vanuit de oppositie 
de kandidaten van het blok 
CD&V/N-VA heeft gesteund. “Ik 
zal ook een nieuwe voordracht 
van een burgemeester vragen. De 
huidige voordrachtsakte is im-
mers onontvankelijk.” Als alles 
mislukt moet Bourgeois zelf een 
burgemeester aanduiden. “Ik zal 
dan een burgemeester benoemen 
buiten de raad, maar dat is zeer 
uitzonderlijk. Die burgemeester 
zou in de gemeenteraad zitten 
met een raadgevende stem.”

Belga

“ Scheurtjes Doel 
en Tihange zijn 
gevaarlijk”

BRUSSEL - Het opnieuw opstar-
ten van de nucleaire reactoren 
Doel 3 en Tihange 2 is niet zonder 
risico. Dat de duizenden scheur-
tjes tijdens het gebruik groter 
worden en de reactorvaten dus 
zullen “falen”, kan niet worden 
uitgesloten. 
Zo luidt de conclusie van een 
onderzoek naar Doel en Tihange 
dat de Europese groenen hebben 
besteld. De studie bracht volgens 
de groenen en internationaal 
materiaalexperte Ilse Tweer ver-
schillende euvels aan het licht. Bij 
Doel 3 werden ongeveer 8.000 
scheurtjes aangetroffen, bij Ti-
hange 2 een 2.000-tal. De scheu-
ren zijn tot 24 mm breed en tot 
10 mm diep. Kristof Calvo gaat 
het rapport nu overmaken aan 
het Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Controle (FANC). Als 
er geen 100 procent duidelijkheid 
komt, moeten de twee reactoren 
de!nitief dicht, vindt de volks-
vertegenwoordiger. Belga

Lies Jans (N-VA) is nu 
gemeenschapssenator
BRUSSEL - In de Senaat werden de 
Vlaamse gemeenschapssenatoren 
vervangen die als gevolg van de 
gemeenteraadsverkiezingen sche-
pen of burgemeester geworden 
zijn. Gemeenschapssenatoren 
kunnen geen lokaal uitvoerend 
mandaat hebben. Bij de N-VA 
nemen Wilfried Vandaele en Lies 
Jans nemen de zitjes in de Hoge 
Vergadering in van Bart De We-
ver en Liesbeth Homans. Belga

België veroordeeld 
wegens geen therapie 
voor gedetineerden
BRUSSEL - België is gisteren 
alweer drie keer veroordeeld 
omdat er geen therapie voor 
geïnterneerden is in de gevan-
genissen.
 Ons land moet van het Euro-
pees Hof voor de Rechten van 
de Mens in Straatsburg 32.000 
euro schadevergoeding betalen 
aan drie psychiatrisch gestoorde 
en gevaarlijke criminelen, omdat 
die geen therapie krijgen. Een 
van de drie geïnterneerden zit in 
Leuven, maar hij verbleef ook 15 
jaar lang in Merksplas, waar de 
overige twee nu nog zitten.  JDW

Geen applaus van CD&V en  
Open Vld voor premier Di Rupo

In zijn kerstboodschap waar-
schuwde koning Albert voor de ge-
varen van het populisme waarbij de 
schuld voor de economische crisis 
gelegd wordt bij vreemdelingen en 
bij de mensen van over de taalgrens. 
“Tot wat populisme kan leiden, heb-
ben we in de jaren dertig gezien”, 
aldus de koning toen. Politicologen 
en politieke commentatoren begre-
pen eensgezind dat de boodschap 
van de koning bedoeld was voor 
de Vlaams-nationalisten, VB en 
N-VA dus.
Premier Di Rupo werd gisteren 
in de Kamer over die toespraak 
geïnterpelleerd door Jan Jambon 

(N-VA), Barbara Pas (VB) en Jean-
Marie Dedecker (LDD). Ze wilden 
van de premier weten wat hij van 
de toespraak vindt. Volgens Jan 
Jambon is het zelfs zo dat niet de 
koning maar Di Rupo de toespraak 
schreef. Dat leidt hij af uit de in-
terviews die de premier nadien gaf 
en waarin hij fors uithaalde naar 
de “zéér gevaarlijke” partij N-VA. 
Ook Olivier Maingain (FDF) in-
terpelleerde mee, maar hij vond de 
toespraak van de koning meer dan 
terecht.

“Viseerde niemand”
In zijn antwoord stelde Elio Di 
Rupo dat de toespraak van koning 
Albert een sociaaleconomische 
toespraak was waarin hij naging 
wat men zou kunnen doen om onze 
economie te stimuleren. Met zijn 
waarschuwing voor het populisme 
viseerde hij niemand. Populisme is 
van alle tijden en komt overal voor, 
aldus nog Di Rupo die in dat ver-

band verwees naar Griekenland 
en Hongarije. In Griekenland 
krijgen buitenlanders geen 
voedselpakketten en worden ze 
aangevallen door knokploegen. 
In Hongarije is er een partij die 
pleit om opnieuw lijsten aan 
te leggen met de name van alle 
Joden.

Cynisch
In zijn repliek excuseerde Jan 
Jambon zich enigszins cynisch bij 
premier Di Rupo omdat hij niet 
had begrepen dat de toespraak 
van de koning in feite voor de 
Grieken en de Hongaren was 
bedoeld. Opvallend bij dit alles 
dat de premier voor zijn ant-
woord géén applaus kreeg op de 
CD&V-banken en amper op de 
Open Vld-banken. Zoals geweten 
waren CD&V en Open Vld niet 
opgetogen met de aanvallen van 
de premier op de N-VA. 
 ED

Jan Jambon (N-VA) interpel-
leerde de premier. Foto Belga

weten wat hij gaat doen om de 
stichting tegen te houden. Alle 
partijen zijn immers overtuigd dat 
de stichting ook dotatiegelden krijgt 
en ze vinden dat onethisch omdat 
het hier om belastinggelden gaat. 
Bovendien zijn stichtingen wettelijk 
mogelijk, maar ze zijn niet bedoeld 
om erfenisrechten te ontwijken, wel 
om diensten aan de gemeenschap 
te verlenen.
Luc Van Biesen (Open Vld) was 
het scherpst in zijn tussenkomst, 
wat deed vermoeden dat de re-
geringspartijen op voorhand de 
violen stemden. Dat bleek ook uit 
het antwoord van de premier. Net 
zoals alle vraagstellers is ook hij 
verontwaardigd. “Het kan nooit de 
bedoeling zijn dat dotaties, bedoeld 
om de werkingskosten - vooral 
personeelskosten - van de konink-

lijke familie te betalen, naar een 
stichting gaan die eventueel kan 
bedoeld zijn om erfenisrechten 
te ontlopen. Dat is niet ethisch”, 
aldus de premier.
Daarom gaat de regering het stel-
sel van de dotaties herbekijken. 
De Senaat adviseerde al in 2009 
om dat te doen, maar wel pas 
bij het begin van het volgende 
koningschap, in principe dat van 
nu nog kroonprins Filip. Maar de 
regering wil dat nu vervroegen.
Meer concreet denkt de premier 
aan een controle van de dotaties 
door de eerste voorzitter van het 
Rekenhof en aan een publicatie 
van hoe de dotatie werd aange-
wend. Daarbij zal de dotatie aan 
koningin Fabiola in het bijzonder 
gecontroleerd worden.

Eric DONCKIER

hevelen naar de stichting. Het geld 
komt uit de verkoop van persoon-
lijke bezittingen - o.a. meubelen en 
schilderijen - die ze van haar vader 

kreeg. De koningin betreurt 
ook de commotie om-

dat ze enkel goede 
bedoelingen had.

“Onethisch”
De reactie van 
koningin Fa-
biola maakte 
niet meteen 
veel indruk 

op onze poli-
tici, want alle 
partijen wilden 

gisterennamid-
dag in de Kamer 
van premier Elio 

Di Rupo 

Woensdag raakte bekend dat 
koningin Fabiola de stichting 
Fons Pereos heeft opgericht. Het 
zou een vehikel zijn om na haar 
dood haar erfenis zonder al te 
veel erfenisrechten over te laten 
aan o.a. haar neven en nichten 
in Spanje. Koningin Fabiola, de 
weduwe van koning Boudewijn, 
heeft immers geen kinderen.
Meteen zorgde dat voor gro-
ter verontwaardiging, ook en 
vooral omdat koningin Fabiola 
nog altijd een dotatie krijgt die 
dit jaar zo’n 1,44 miljoen euro 
bedraagt. Dat is belastinggeld. 
Ze zou haar rijkdom voor een 
stuk opgebouwd hebben met 
niet uitgegeven dotaties die 
nochtans bedoeld zijn 
als werkingsmiddelen 
voor de koningin.
Koningin Fabiola 
reageerde don-
derdagmid-
dag via haar 
advocaat 
bij mid-
del van een 
medede l ing . 
Daarin staat dat 
het nooit de bedoe-
ling was om geld 
uit haar dotatie 
over te 
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BRUSSEL - De regering 
mag dan wel euforisch 
zijn nu de nieuwe struc-
tuur van de Belgische 
Spoorwegen is goed-
gekeurd, de vakbonden 
spuwen vuur. Elke dag 
een uur staken of een 
paar dagen het spoor 
volledig platleggen. Als 
het laatste overleg met 
de regering dinsdag 
mislukt, barst de bom.

De top van de drie grote vak-
bonden wil het overleg wel nog 
een kans geven. “Praten blijft 
de beste oplossing”, benadrukt 
Jean Pierre Goossens, voorzitter 
van ACOD Spoor. “De discussie 
gaat vooral over het statuut van 
het personeel. Dat is nog niet he-
lemaal duidelijk. Zo zijn er veel 
vragen bij de aanwerving en op-
leiding. Hoe wordt dat geregeld? 
Bij wie moeten we aankloppen 
als er problemen zijn?”
Maar als praten niet meer helpt 

Spoorbonden overwegen 
élke dag een uur staking

Als het 
laatste 
overleg 
met de 
regering, 
vol-
gende 
dinsdag, 
mislukt, 
barst 
de bom 
bij de 
spoor-
bonden.

Foto Belga

is “een gevecht met de regering” niet 
uitgesloten. 
“Onze achterban laat zich luid en 
duidelijk horen”, zegt Goossens. 
“Een deel ervan wil liever vandaag 
dan morgen staken. Maar we willen 
spontane stakingen vermijden. Al is 
dat, moet ik toegeven, niet eenvou-
dig.” De spoorbonden beraden zich 
over “een operatie van lange adem”. 
Maar elke dag een uur staken (zo-
dat de vertragingen zich al van ‘s 
morgensvroeg opstapelen) of een 
volledig station bezetten, behoren 

ook tot de mogelijkheden.  Een 
andere optie voor de socialistische 
vakbond is “de schade van het 
plan-Magnette zo veel mogelijk 
beperken”. 
Franstalige voorzitter Michel 
Abdissi  ziet twee belangrijke ac-
tiepunten: zorgen dat HR Rail - het 
uitzendbureau dat er binnenkort 
komt - voldoende onafhankelijk 
blijft en een samenvoeging van de 
dispatching. “De enige manier om 
de stiptheid voor de reizigers te 
verbeteren.”  WB

Jannie Haek bijna 
zeker topman NMBS
BRUSSEL - Intus-
sen wordt het 
alsmaar duide-
lijker dat Jannie 
Haek (foto) de 
nieuwe topman 
van de NMBS 
wordt. Die uitstraling gaf 
hij gisteren in ieder geval bij 
een presentatie voor de hoge 
ambtenaren van de NMBS 
Holding, de organisatie die 
binnenkort verdwijnt.  Dat 
Haek een stapje voor heeft op 
de huidige spoorbaas Marc 
Descheemaecker heeft veel 
te maken met Johan Vande 
Lanotte (sp.a). Die wilde 
absoluut zijn stempel op het 
spoordossier drukken. Haek is 
de vroegere kabinetschef van 
Vande Lanotte.  De socialisten 
krijgen zo een heel sterke greep 
op de spoorwegen. Want ook 
Luc Lallemand, topman van 
Infrabel, heeft een uitgespro-
ken PS-signatuur. 

WB / Foto Belga

Nu toch klacht  
wegens misbruik  
tegen toppsychiater
LEUVEN - Een ex-patiënte van de 
Leuvense toppsychiater Walter 
Vandereycken (63) gaat een klacht 
indienen voor seksueel misbruik. 
Ze vindt het onmenselijk en frus-
trerend dat de man gewoon weer 
aan het werk is in zijn privépraktijk.
Drie maanden 
geleden bekende 
Vandereycken  
(foto) voor de 
camera van 
Terzake dat hij 
20 jaar lang 
ongeoorloofde 
seksuele relaties 
met patiënten had. Maar tot nu toe 
was er nooit iemand naar buitenge-
treden. Gisteravond gebeurde dat 
wel. Het gaat om een vrouw die twee 
jaar een relatie met de psychiater 
had. “Ik ging een aantal jaar in 
therapie bij hem en vertelde hem dat 
ik verliefd op hem was geworden. 
Hij omschreef dat toen als afhan-
kelijkheid. Maar later nam hij het 
initiatief en spraken we af in het 
weekend.” Het misbruik zou twee 
jaar lang duren. De vrouw mocht er 
met niemand over praten. 
Hoewel er een onderzoek loopt bij 
het parket en de Orde van Genees-
heren, is Vandereyken toch gewoon 
weer aan de slag in zijn privéprak-
tijk. “En dat zit me hoog”, getuigt 
de ex-patiënte. Ze gaat daarom een 
klacht indienen.  Vandereycken was 
hoogleraar aan de KU Leuven, 
psychiater en seksuoloog met een 
internationale reputatie. WB

Gepensioneerden kunnen 
meer bijverdienen
Vervolg van bladzijde 1

■  Voor gezinspensioenen blijft 
de huidige regeling behouden: 
bij overschrijding van het 
grensbedrag dat geldt voor de 
echtgenoot, wordt het pensioen 
omgezet naar het pensioen van 
een alleenstaande.

■  Om problemen bij de toepassing 
van de nieuwe wetgeving ten 
ongelijke behandeling e voorko-
men, wordt het begrippenkader 
geharmoniseeerd voor alle pen-
sioeninstellingen. 

■  Het !scaal criterium voor de be-
paling van de beorepsinkomsten 
wordt altijd toegepast. Zo zal 
vakantiegeld niet worden aan-
gerekend als beroepsinkomen en 
zal het vakantiegeld aangerekend 
worden in het jaar van de uitbe-

taling en niet het jaar voordien 
(waarop eht bedrag gebaseerd is).

■  De administratieve formalitei-
ten worden tot een minimum 
beperkt.

Inkomensgrenzen
Zoals reeds aangehaald, blijven 
de inkomensgrenzen bestaan voor 
gepensioneerden met minder dan 42 
loopbaanjaren. Onder inkomens-
grenzen verstaat men de bedragen 
die men maximaal mag bijverdie-
nen. In onderstaand schema kan 
men zien om welke bedragen het 
op dit ogenblik gaat.
De federale ministerraad buigt zich 
vandaag een laatste keer over de 
voorstellen van minister van Pensi-
oenen Alexander De Croo. Daarna 
gaan ze voor advies naar de Raad 
van State.

Eric DONCKIER

INKOMSTENGRENZEN VOOR PERSONEN JONGER DAN 65 JAAR:

INKOMSTENGRENZEN VOOR PERSONEN OUDER DAN 65 JAAR:

Toegelaten maximaal bedrag

 

Type pensioen Kinderlast Werknemer Zelfstandige

Toegelaten maximaal bedrag

Type pensioen Kinderlast Werknemer Zelfstandige

Rustpensioen 
met of zonder 
overlevingspensioen

NEEN 7.421,57 bruto 5.937,26 netto

Alleen 
overlevingspensioen

NEEN 17.280,00 bruto 13.824,00 netto

JA 11.132,37 bruto 8.905,89 netto

JA 21.600,00 bruto 17.280,00 netto

Rustpensioen en/of 
overlevingspensioen

NEEN 21.436,50 bruto 17.149,19 netto

JA 26.075,00 bruto 20.859,97 netto
HBvL - Bron: RVP

(bedragen in euro)
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