Erfeniskwestie
Appeltje voor de
dorst in stichting
koningin Fabiola
wordt beschouwd
als "onethisch"
Opmerkelijk is het.
Een premier die zo
openlijk een lid van
het koningshuis
aanvalt. De
boodschap van Elio
Di Rupo - in
duidelijk Nederlands
- was er eentje van
het helderste soort: "We gaan de dotaties van de koninklijke familie
aanpakken, en wel nu meteen."
0 0 Het nieuws sloeg woensdag al in als een bom. Koningin Fabiola
richt de stichting Fons Pereos op en dat blijkt een achterpoortje te zijn
om haar erfenis zonder al te veel successierechten over te laten aan
haar neven en nichten in Spanje. Koningin Fabiola, de weduwe van
koning Boudewijn, heeft zelf geen kinderen.
Het nieuws veroorzaakt een 24 uren lange
storm. De reden: de dotatie die koningin
Fabiola krijgt - dit jaar goed voor 1,44 miljoen
euro - is gewoon belastinggeld. "En dan stelt er
zich een ethisch probleem", haalde Di Rupo
gisteren in deKamer uit. "Als het om publieke
middelen gaat, moeten politici het goede
voorbeeld geven. En dat geldt ook voor de
leden van de koninklijke familie."
De mea culpa van koningin Fabiola was toen al
een paar uur de ether ingestuurd. Via haar
advocaat. "Het was nooit de bedoeling om geld
uit haar dotatie over te hevelen naar de
stichting.
Het geld komt uit de verkoop van persoonlijke bezittingen - onder
andere meubelen en schilderijen - die ze van haar vader kreeg.

De koningin betreurt de commotie omdat ze uitsluitend goede
bedoelingen heeft."
Op het matje
Een verontschuldiging of niet, in de Kamer ging het er gisteren hevig
aan toe. En als het over het koningshuis gaat, moet Elio Di Rupo op het
matje komen.
"De koningin heeft een voorbeeldfunctie", zei Luk Van Biesen (Open
Vld). "Het debat over de dotaties moet snel opnieuw op tafel komen.
Wie krijgt geld, hoeveel geld en wie controleert het geld?".
Van Biesen stipt ook aan dat leden van het koningshuis het recht
hebben om een stichting "voor nobele doeleinden" op te richten, maar
volgens hem gaat dat "nobele" hier niet op.
"Ik vraag in eigen naam dat koningin Fabiola een sterk signaal geeft en
afziet van dit initiatief", liet PS-viceminister Laurette Onkelinx weten.
"Als koningin van alle Belgen, en dat al 53 jaar lang, is het onbehoorlijk
de publieke middelen die haar werden toegekend voor de uitoefening
van haar functie na haar overlijden enkel in te zetten voor familiale en
religieuze doelen."
Ook koning Albert verrast
De uithaal van Elio Di Rupo is opvallend.
Zelden is een premier zo scherp voor een lid van het koningshuis. En
dat in de Kamer.
Hij kan zo'n uitspraken alleen maar doen als die boodschap ook door
de koning wordt gedragen. En dat blijkt ook zo, want koning Albert
wist zelf niets van de stichting Fons Pereos die Fabiola had opgezet.
De bedoeling was eigenlijk dat, als prins Filip de troon zou overnemen
van zijn vader, de regering de dotaties zou herbekijken. Maar zo lang
gaan ze dus niet meer wachten. wim brillouet wim brillouet eric
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