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«Ik doe het om
dit land te dienen»
«Het spijt me dat de oprichting van mijn stichting
Pereos onbegrip en dermate negatieve reacties
heeft veroorzaakt. Dit heeft me 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
gebaar me zwaar.» De publieke knieval van
de koningin komt te laat om de inkrimping
van haar dotatie te voorkomen.

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

De brief zoals Fabiola die verstuurde,
met handgeschreven plaatsnaam,
datum en persoonlijke ondertekening.
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FABIOLA KONDIGT SLUITING STICHTING AAN MET EMOTIONELE BRIEF

Twee weken nadat premier Elio Di Rupo
koningin Fabiola in de Kamer
publiekelijk de levieten had gelezen over
de oprichting van de stichting ‘Fons
Pereos’, trekt de 84-jarige weduwe van
koning Boudewijn het boetekleed aan. 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
een privékarakter had», schrijft ze.
De gewezen vorstin benadrukt wel dat
het nooit haar bedoeling was om geld van
haar jaarlijkse dotatie van 1,44 miljoen
euro (straks 923.000 euro) via de stichting door te sluizen naar haar Spaanse
neven en nichten of naar de katholieke
Kerk. Het geld voor de stichting is afkomstig 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
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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 successierechten te ontduiken.
Ook al was er volgens de koningin dus
geen vuiltje aan de lucht, toch is ze naar
eigen zeggen bereid een geste doen. «Be-

Gekwetst omdat niemand haar geloofde
KoninginFabiolaisgekwetstdoordemanierwaaropzedoordemediaende
politici behandeld werd. Dat meldt Pierre-Yves Monette, de gewezen
adviseur van koning Boudewijn en Albert 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, beschuldigdenverschillendepoliticihaarervanbelastingentewillenontduiken.
«Maar de koningin richtte de stichting op om de herinnering aan koning
Boudewijn te vereeuwigen, niet om geld aan haar neven te schenken», stelt
Monette.
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zorgd om de eenheid, neem ik de plicht
op mij om aan deze stichting te verzaken,
zelfs al valt dit gebaar me zwaar», schrijft
ze enigszins verongelijkt. Uit de woordkeuze blijkt dat de koningin zelf vindt dat
ze om de lieve vrede een groot offer
brengt. Dat doet ze uit liefde voor België,
zo laat ze verstaan: «Sinds tweeënvijftig
jaar en één maand, eerst met koning
Boudewijn en daarna met hem in
gedachten verenigd, heb ik altijd geprobeerd dit land te dienen, dit land
waarvan ik hou met heel mijn hart», zegt
ze met zin voor pathos.
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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 omschreven. In de statuten staat dat bij een
eventuele ontmanteling de stichting
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Wat met het geld?
Wat er dan wel met het geld van koningin
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 worden ontmanteld — ook al vraagt Fabiola
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Luk Van Biesen (Open Vld)
‘Astrida’, opgericht door koning Boudewijn in 1992,de begunstigde moet zijn.
Het geld vloeit dus niet automatisch
terug naar degene die het in de stichting
heeft gestort. Koningin Fabiola’s advocaat Jean Van Rossum benadrukte eerder
**

«Deze brief van koningin
Fabiola is zonder meer 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 landgenoten’ 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.Zeverontschuldigt zich publiekelijk voor
de commotie die haar beslissing 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. «Dat Fabiola dat kan opbrengen, vind ik chic.»
De Croo twijfelt er niet aan dat
hetbesluitomdestichtingopte
doeken, een keuze van Fabiola
zelfis. «Netzoalsdeoprichting
een persoonlijke beslissing is
geweest. Ik sluit niet uit dat er
overleg is gepleegd met de
adviseurs van de koning, maar
de koningin hakt zulke knopen
zelf door.» Dat haar knieval
niets verandert aan de teruggeschroefde dotatie, vindt De
Croo oké. «923.000 euro is al
zeer redelijk.» (PGL)

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, versterkt 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 (Open Vld).
Premier Elio Di Rupo benadrukt dat hij
tevreden is dat de koningin gehoor heeft
gegeven aan de bekommernissen van de
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 gestemd door het parlement», zo laat de
woordvoerder van de premier weten.

	
  

