
	  

Kunstwerk Arne Quinze staat twee jaar
illegaal voor Vlaams Parlement

oningin Fabiola heeft spijt en slaat eenmea

culpa. In onzeherinnering is er geenvoor-

gaandevaneen royal die zichzelf zoduidelijk

opdeborst klopt. Eenheel bedekte verwijzing in

een toespraak vankoning Albert naar zijn buiten-

echtelijke dochter is het verst dat een familielid ooit

is gegaan.Maar de koningin-weduweheeft danook

karakter en ze is vangeenkleintje vervaard. Getui-

ge daarvandegroeneappel die zemeehad in de

koninklijke tribuneop21 juli, toeneenonverlaat had

gedreigdhaarmet eenkruisboogneer te schieten.

Er klinktwel enigebitterheid in haar verklaring. Ze

hadzo’n felle reactie in depubliekeopinie enbij de

toppolitici zonder twijfel niet verwacht.Maar de

koningin leeft in gedachtennogvoor eendeel in de

tijd datwijlen koningBoudewijn nogopde troonzat.

Toenzoudepolitiek nooit zo fel gereageerdhebben,

omwille vandepersoonlijke integriteit enuitstraling

vandebetreurdevorst.

Tweedecennia later is de koninklijke familie een

eindgeëvolueerd. Ze is veel opener dan toen. Ze is

ook toegankelijker geworden, leeftminder in een

ivoren toren. Maar datmaakt demonarchie ook

kwetsbaarder.Wanneer het volk— lees: demedia en

depolitici — kanbinnenkijken, kanhet volk ookde

vlekkenophet behangzien. Tegenstanders vande

monarchie grijpendat aanomzeonderuit te halen.

Maar intern is deomgeving vanhet staatshoofd en

de ledenvande familie niet in dezelfdematege-

moderniseerd. Somsoverheerst de indruk van

wereldvreemdheid vandeentourage, zoals in het

geval van koningin Fabiola enhaar stichting.

Precies haar adviseurs zoudenhaarmoeten

gewaarschuwdhebbendat financiële constructies

ombelastingen te vermijden—meteenuitgespro-

ken ideologischeen filosofische sauseroverheen—

een schokvanonbegrip zoudenuitlokken. Maar als

zebehoren tot dezelfde kringen, vaakuit deFrans-

taligeBrusselse bourgeoisie, en als zeniet tussen

demeerderheid vandemensen staan, komener

ongelukkenvan.Daarom is het tijd omeen frisse

wind te latenwaaien in het paleis.

Eenbriesje uit het noordenmisschien?

SPIJT VAN EEN KONINGIN
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SABINE VERMEIREN

De uitdaging in Antwerpen is
groot. Tegen september moeten
er 3.400 schoolbanken extra
komen,maarbinnendebestaan-
de scholen is bijna nergens nog
plaats. Elk ongebruikt stukje
turnzaal of leegstaande leraren-
lokaalwerddeafgelopenjarenal
ingepalmd. Als er de inspannin-
gen van de afgelopen jaren nog
eensplaatsenmoetenbijkomen,
moetendaardezwaremiddelen
voor worden bovengehaald.
Containerklassen, bijvoorbeeld.
Of compleet nieuwe scholen op
stukken braakliggend terrein.
Alleen: dat kost handenvol geld.
Liefst vijftig miljoen euro, heb-
ben berekeningen uitgewezen.
Maar dat is er niet— of hetmoet
vanVlaanderenkomen.
Dertig miljoen. Zoveel kon de
Vlaamse regering uittrekken.
VoorhéélVlaanderen.Endatter-
wijl alleen al in Antwerpen al

nieuw geen beslissing werd ge-
nomen omdat minister-presi-
dentKris Peeters ernietwas.

Dringend
«Hetmoet nu echt héél erg drin-
gendwordenopgelost», zegtBart
DeWever. «Al innovember, toen
het vijf voor twaalf was, had er
nieuws moeten zijn. In decem-
berwás het twaalf uur. Nu is het
erverover.Hetprobleemismeer
dan acuut. We hadden niet gis-
teren maar eergisteren een op-
lossing nodig. Dit is nefast voor
onzestad.Alsmensengeengoeie
scholen vinden voor hun kinde-

ren, dan komen ze eenvoudig-
weg niet in Antwerpen wonen.
Of ze trekken eruit weg. Zo sim-
pel ishet.»
Datdesp.ahetdossierbewustte-
genhoudt, van zoveel kwadewil
wil zelfsDeWeverdesocialisten
nietbeschuldigen.Maartoch.«Ik
hoop écht dat dit geen politiek
cynisme is en dat dit er niet om
draait omdenieuweAntwerpse
meerderheid met grote proble-
men op te zadelen. Ik kan haast
niet geloven dat het ooit zó ver
zou kunnen gaan. Dus alstu-
blieft,meneerSmet, losdit op.»

Onzin
Die oplossing komt er, zegt
VlaamsonderwijsministerSmet.
En snel. Al over een paar dagen.
Maar de insinuaties van Bart De
Wever, over bewuste vertra-
gingsmanoeuvers, die ráken
hemwel.«Noteerhet: ikbenniét
demanvoorpolitieke spelletjes.
Ik ben van een nieuwe politieke
generatie, ik doe hier niét aan
mee. Of dat nu met Open Vld is,
of met N-VA: ik werk op exact
dezelfde manier met iedereen

samen. Zo hoort het ook. Dus
rancune na de gemeenteraads-
verkiezingen? Op de kap van
onzeschoolkinderen?Daarwei-
ger ik zelfs op in te gaan.Meneer
DeWever weet zoveel beter. Hij
zoubetereensmetzijn tweemi-
nisters in de Vlaamse regering
spreken.Danzouhijexactweten
wat Antwerpen mag verwach-
ten. Ik wraak nemen? Dat is je
reinste onzin. Dat weet meneer
DeWeverook.»
Of De Wever dan de eigenlijk
alleen maar de publieke opinie
bespeelt? «Ik denk dat wel, ja»,
zegtSmet. «Opmijnrekening.En
eerlijk? Ik ben daar bij-zon-der
harddoorgekwetst.»

De bittere strijd tussen N-VA en sp.a zet zich in
Antwerpen ook na de verkiezingen verder. Voor
dé uitdaging die Bart DeWever vandaagwacht —
het dringend bijbouwen van scholen tegen
september— ishij sterkafhankelijk vanéénman:
onderwijsminister Pascal Smet (sp.a). En nu die

elke beslissing over een financiering voor zich
uitschuift, staat de Antwerpse burgemeester
met de rug tegen de muur. «Zeg me alstublieft
dat dit niétmetpolitiek cynisme temakenheeft.
Zeg me alstublieft dat het zo ver niet gaat. Niét
op de kap van onze kinderen.»

ANTWERPS BURGEMEESTER VERMOEDT DAT
MINISTER GELD VOOR NIEUWE KLASSEN TEGENHOUDT

IK BEN NIÉT
DE MAN VOOR
POLITIEKE
SPELLETJES. EN
AL ZEKER NIET
OP DE KAP VAN
ONZE KINDEREN
Pascal Smet (sp.a)

Helft minder budget naar onderhoud paleizen

Benzine vandaag weer duurder
Benzinewordtvanafvandaagweerietsduurder.WieSuper95tankt,be-

taaltdaarnumaximaal1,6730europerlitervoor(+3,4cent).VoorSuper

98 stijgt demaximumprijs tot 1,715 euro per liter. De prijsstijgingen zijn

hetgevolgvanduurdereolieproductenopde internationalemarkten.

VLAAMSE REGERING SLUIT AF
MET KLEIN OVERSCHOT

MinisterPhilippeMuyterskan

wél tellen:Vlaanderensluit

2012afmeteen lichtoverschot

van241miljoeneuroof circa

1procentvandebegroting.

De Vlaamse regering realiseert
haar doel: opnieuw een begro-
ting zonder tekort. Maar om de
Vlaamse overheidsschuld van
6,4miljardweg tewerken tegen
2020, zal deze een tandje moe-
ten bijsteken. In 2012 ging er
slechts 195 miljoen af van de
schuld.
Vlaams minister Muyters had
een redelijk voorzichtige be-
groting opgesteld en al snel een
vervroegde begrotingscontrole
doorgevoerd, toen bleek dat de

economischegroeihelemaalzou
stilvallen. Bij de begrotings-
opmaak was nog uitgegaan van
een groei van 1,6%. Wellicht
wordthetjaarafgeslotenmeteen
groei van amper 0,1%. Als gevolg
daarvan daalden de inkomsten
met bijna 143 miljoen. Aan de
kant van de uitgaven heeft de
Vlaamse overheid evenwel
339 miljoen minder uitgegeven
dan begroot. Een aantal kredie-
tenwerdnietgebruiktendebuf-
fers bleven intact. Begrotings-
minister Muyters beseft dat de
komendejarenbudgettairmoei-
lijk blijven. «Ik zal nooit zeggen
dat we gebeiteld zitten, maar
onzebegrotingenblijkenwel te-
geneenstootjebestand.» (LVDK)

Het kunstwerk ‘The Sequen-
ce’ van Arne Quinze stond
twee jaar lang illegaal voor
het Vlaams Parlement in
Brussel. In november 2008
werd het werk ingehuldigd,
maardestedenbouwkundige
vergunningwerdpasinjanua-
ri2011afgeleverd.Eerderhad
de kunstenaar wel een tijde-
lijke vergunning gekregen,
maar die verviel drie maan-
dennade inhuldigingal. «Het
klopt dat het kunstwerk hier
nadien twee jaar zonder ver-
gunning stond, maar de aan-
vraagwerdwelnetnahetver-
vallen van de tijdelijke ver-
gunning ingediend», klinkt
het op het parlement. «De
goedkeuring sleepte echter
lang aan, omdat de brand-
weer heel wat onderzoeken
moest doen. Maar nu is alles
in orde.» Bij de stad Brussel
lietmenwetendathetkunst-
werk alleenweggehaald kon
worden indien er een klacht
werd ingediend — wat dus
nooithetgevalwas. (RDK)

De federale overheid heeft vorig

jaar 3,3 miljoen euro uitgegeven

aan onderhoud, verwarming en

beveiligingswerkenaandekonink-

lijkepaleizen.Datisdehelftminder

danhetgemiddeldevandeafgelo-

penjarenenliefst6miljoenminder

dan in 2011. Veel heeft te maken

met de overname van het beheer

van de gebouwen door staats-

secretaris Servais Verherstraeten

(CD&V).Toendievorig jaardebe-

voegdheidoverdekoninklijkegoe-

deren kreeg, kondigde hij aan dat

hij de wet strikt zou toepassen.

Betekent dit dat zijn voorganger

Didier Reynders (MR) dat niet

deed? «De tijden zijn gewoon ver-

anderd»,zegtVerherstraeten. «De

overheid moet besparen, dus zijn

ookbudgettenvoorhetonderhoud

van de paleizen beperkt. Daar-

naast waren er in 2011 grote be-

veiligingswerken aan het hek van

het paleis van Laken, die heel

zwaar op de budgettenwogen. Er

zijnbijmijnwetengeenonregelma-

tighedengebeurd.» (DDW)

ArneQuinze bij de inhuldiging van
zijn kunstwerk, in 2008. PN

Scholenstrijd
tussen Smet
en De Wever

IK HOOP ÉCHT DAT DIT GEEN
POLITIEK CYNISME IS EN
DAT DIT ER NIET OM DRAAIT
OM DE NIEUWE ANTWERPSE
MEERDERHEID MET GROTE
PROBLEMEN OP TE ZADELEN
Bart De Wever (N-VA)

vijftig miljoen euro nodig is.
Vlaanderenbeloofdedaaropeen
bijkomendeinspanning. Diehad
er eigenlijk al moeten zijn in
november, maar het is vandaag
nog altijd afwachten. Bij Ant-
werps burgemeester Bart De
Wever is de maat vol. Het state-
ment van sp.a-minister Pascal
Smet, partijgenoot van De
Wevers grote uitdager Patrick
Janssens bij de afgelopen ge-
meenteraadsverkiezingen,heeft
nu echt wel lang genoeg ge-
duurd, vindt de N-VA-kopman.
Zeker nu gisteren in de Vlaamse
regering over de kwestie op-
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«Het spijt me dat de oprichting vanmijn stichting
Pereos onbegrip en dermate negatieve reacties

heeft veroorzaakt. Dit heeftme diep geraakt.»
In een hoogst ongewone en emotionele brief

biedt koningin Fabiola haar excuses aan
voorde oprichting van haar omstreden
stichting en kondigt ze aan dat ze het

vehikel zal ontbinden. «Zelfs al valt dit
gebaarme zwaar.» De publieke knieval van
de koningin komt te laat om de inkrimping

van haar dotatie te voorkomen.
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PETER GORLÉ

Tweewekennadat premier ElioDi Rupo
koningin Fabiola in de Kamer
publiekelijkdelevietenhadgelezenover
de oprichting van de stichting ‘Fons
Pereos’, trekt de 84-jarige weduwe van
koningBoudewijnhetboetekleedaan. In
een open brief gericht aan haar «beste
landgenoten» verontschuldigt Fabiola
zich met zoveel woorden voor haar
inschattingsfout: «Ik heb onvoldoende
rekening gehouden met de politieke
gevolgen van deze daad die in essentie
eenprivékarakterhad», schrijft ze.
De gewezen vorstin benadrukt wel dat
hetnooithaarbedoelingwasomgeldvan
haar jaarlijkse dotatie van 1,44 miljoen
euro (straks 923.000 euro) via de stich-
ting door te sluizen naar haar Spaanse
neven en nichten of naar de katholieke
Kerk. Het geld voor de stichting is af-
komstig van haar familie en haar peter,
benadrukt ze. En de stichting was
bedoeld «om de komende generaties in
staat te stellen om de schoonheid en de

diepgang van de persoonlijkheid van
koning Boudewijn te leren kennen».
Koningin Fabiola spreekt ook met klem
tegen dat de stichting als belangrijkste
doel had om de torenhoge successie-
rechten teontduiken.
Ook al was er volgens de koningin dus
geen vuiltje aan de lucht, toch is ze naar
eigenzeggenbereideengestedoen. «Be-

zorgd om de eenheid, neem ik de plicht
opmijomaandezestichtingteverzaken,
zelfsalvaltditgebaarmezwaar», schrijft
ze enigszins verongelijkt. Uit de woord-
keuzeblijktdatdekoninginzelfvindtdat
ze om de lieve vrede een groot offer
brengt.Datdoet zeuit liefdevoorBelgië,
zo laat ze verstaan: «Sinds tweeënvijftig
jaar en één maand, eerst met koning
Boudewijn en daarna met hem in
gedachten verenigd, heb ik altijd ge-
probeerd dit land te dienen, dit land
waarvan ikhoumetheelmijnhart», zegt
zemet zinvoorpathos.

Watmet het geld?
Waterdanwelmethetgeldvankoningin
Fabiola moet gebeuren, daarover wil
haar advocaat Jean Van Rossum geen
commentaar kwijt. «Dat is nog niet
duidelijk. De koningin zal vermoedelijk
op zoek gaan naar een betere wijze om
haar doelen te bereiken», laat het paleis
verstaan. Overigens is zelfs niet eens
zeker dat de stichting effectief zal wor-
den ontmanteld — ook al vraagt Fabiola

daar zelf om. De rechter kan de
ontbinding van de stichting weigeren.
Bovendien merkt ULB-professor Fiscaal
Recht Thierry Affschrift op dat het geld
bij een ontbinding moet gaan naar de
doelen die in de stichting staan om-
schreven. In de statuten staat dat bij een
eventuele ontmanteling de stichting

‘Astrida’, opgericht door koning Boude-
wijn in 1992,de begunstigde moet zijn.
Het geld vloeit dus niet automatisch
terugnaar degenedie het in de stichting
heeft gestort. Koningin Fabiola’s advo-
caat JeanVanRossumbenadrukteeerder

dat er weliswaar nog maar een klein
bedrag op de rekening van de stichting
‘Fons Pereos’ staat — bedoeld voor de
werkingskosten.
Dat Fabiola nu zelf het initiatief neemt
om de stichting te laten ontbinden, ver-
sterkt bij sommigen het gevoel dat de
constructie niet helemaal koosjer was.
«Mogelijk is dit een voorzorgsmaatregel
om te verhinderen dat de stichting van
ambtswege zou worden ontbonden
omwille van mogelijke problemen met
de belastingregels», oppert Luk Van
Biesen (OpenVld).
Premier Elio Di Rupo benadrukt dat hij
tevreden isdatdekoningingehoorheeft
gegevenaandebekommernissenvande
bevolking en de politiek. «Al is dat geen
reden om terug te komen op de
beslissing om de dotatie van de
koningin-weduwe te herzien tot het
niveau van de kroonprins. Die verlaging
van de dotatie van 1,44 miljoen naar
923.000 euro wordt over tien dagen ge-
stemd door het parlement», zo laat de
woordvoerdervandepremierweten.

FABIOLA KONDIGT SLUITING STICHTING AAN MET EMOTIONELE BRIEF

MOGELIJK DOET ZE
DIT UIT VOORZORG
WEGENS MOGELIJKE
PROBLEMEN MET
DE BELASTINGEN
LukVanBiesen (OpenVld)
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Openbare biecht
is ongezien

«Deze brief van koningin
Fabiola is zondermeer uniek»,
zegt Herman De Croo (Open
Vld), de nestor van de Kamer
die zeer vertrouwd is met het
Belgische koningshuis. «Een

open brief van een
koningin gericht aan
de ‘beste land-
genoten’ is bij mijn
weten ongezien.
Bovendien is deze
brief niet meer of
niet minder dan
een openbare
biecht — om het in

katholieke termen uit
tedrukken.«Dekoningin

slaat in de eerste zin een
duidelijkmeaculpa.Zeveront-
schuldigtzichpubliekelijkvoor
de commotie die haar beslis-
sing teweeg heeft gebracht.
Dat iemand van de koninklijke
familie zo’n publieke knieval
maakt, heb ik de afgelopen
veertig of vijftig jaar zelden of
nooit meegemaakt», zegt De
Croo.«DatFabioladatkanop-
brengen,vind ikchic.»
DeCrootwijfelternietaandat
hetbesluitomdestichtingopte
doeken, eenkeuzevanFabiola
zelf is. «Netzoalsdeoprichting
een persoonlijke beslissing is
geweest. Ik sluit niet uit dat er
overleg is gepleegd met de
adviseurs vandekoning,maar
dekoninginhakt zulkeknopen
zelf door.» Dat haar knieval
niets verandert aan de terug-
geschroefde dotatie, vindt De
Croo oké. «923.000 euro is al
zeerredelijk.» (PGL)

GOED DAT
FABIOLA
NU WEL
HET GOEDE
VOORBEELD
GEEFT
Sp.a-voorzitter
Bruno Tobback

NIET MEER DAN
NORMAAL DAT
ZE TOT INKEER
KOMT, AL HEEFT
HET EIGENLIJK NOG
LANG GEDUURD
Groen-fractieleider
Stefaan Van Hecke

WE HADDEN PREMIER
DI RUPO AL EENS
GEVRAAGD IN DIE ZIN
TUSSEN TE KOMEN.
MAAR DAT ZE HET
NU SPONTAAN DOET,
IS NOG BETER
MR

TEVREDEN DAT
DE KONINGIN
DE BOODSCHAP
VAN HET VOLK
DUIDELIJK
VERSTAAN
HEEFT
PS

Politici tevreden

Debrief zoals Fabiola die verstuurde,

met handgeschreven plaatsnaam,

datumenpersoonlijke ondertekening.

«Ik doe het om

dit land te dienen»

AAN HAAR DOTATIE VERANDERT DIT
NIKS: ZE WORDT OVER TIEN DAGEN
VERLAAGD VAN 1,44 MILJOEN
NAAR 923.000 EURO
Premier ElioDiRupo

Gekwetst omdat niemand haar geloofde
KoninginFabiolaisgekwetstdoordemanierwaaropzedoordemediaende
politici behandeld werd. Dat meldt Pierre-Yves Monette, de gewezen
adviseur van koning Boudewijn enAlbert II en oud-mentor van kroonprins
Filip. Volgens Monette is de koningin vooral aangedaan omdat zoveel
mensenhaarervanbeschuldigenslechtebedoelingentehebben.Toenbegin
januari bekend raakte dat de koningin de stichting had opgericht, be-
schuldigdenverschillendepoliticihaarervanbelastingentewillenontduiken.
«Maar de koningin richtte de stichting op om de herinnering aan koning
Boudewijn tevereeuwigen,nietomgeldaanhaarneventeschenken», stelt
Monette.


