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Vanuit politieke hoek is positief gereageerd op het nieuws dat koningin Fabiola haar
omstreden stichting 'Fons Pereos' alweer opdoekt. "Een goede zaak", klinkt het bij Bruno
Tobback. Net als N-VA-Kamerlid Theo Francken en diens Open Vld-collega Luk Van
Biesen benadrukt ook de sp.a-voorzitter dat dit geen reden kan zijn om haar dotatie
alsnog op 1,44 miljoen euro te houden.
Bij het bekend raken van het fonds stelde sp.a-voorzitter Tobback zich vragen bij het moreel
besef van koningin Fabiola. Hij is dan ook tevreden "dat Fabiola nu wel het goede voorbeeld
gegeven heeft" en zich niet onttrekt aan haar "bijdrage aan de maatschappij".
Ook N-VA'er Francken is blij dat Fabiola "inziet dat dit erover was". "Als het alleen om privégeld
ging, dan was er geen probleem. Maar dat kunnen we gewoon niet weten, want zelfs het
Rekenhof heeft geen zicht op wat er met de dotaties gebeurt."
Successierechten
Voor de Vlaams-nationalist blijft trouwens de vraag hoe Fabiola haar erfenis dan wel zal
regelen. "Ik ga ervan uit dat ze successierechten zal betalen zoals elke inwoner van dit land",
aldus Francken, die blijft hopen dat de monarchie snel transparant en louter protocolair zal zijn.
Enkel door kritiek
Open Vld'er Van Biesen vermoedt dan weer dat het opdoeken niet enkel een reactie is op de
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forse kritiek op het fonds. Hij wijst erop dat
ook experts intussen al opmerkingen
maakten, onder meer over de statuten van de
stichting en mogelijke problemen met de
belastingsregels. Volgens hem gaat het dus
om een "voorzorgsmaatregel" tegen een
mogelijke ontbinding van ambtswege.
Aan de wil van de meerderheid om de
dotaties met dertig procent te verlagen,
verandert het nieuws in elk geval niets,
verzekert ook het liberale Kamerlid nog.
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Ontbinding niet zomaar mogelijk
Om haar stichting te kunnen opdoeken, moet koningin Fabiola een verzoek indienen bij de
rechtbank van eerste aanleg, legt de Gentse notaris Christophe Blindeman uit. Als de rechter
de motivering onvoldoende acht, kan hij het verzoek weigeren. "Het is niet zomaar mogelijk om
een stichting in der minne te ontbinden", meldt de notaris.
Wanneer een stichting ontbonden wordt, wordt ze geliquideerd. De rechtbank kan de liquidatie
meteen stopzetten wanneer er geen vermogensoverdracht wordt geregistreerd. "Indien dat het
geval is, duidt de rechter de vereffenaars aan", legt Blindeman uit. "Het vermogen mag namelijk
niet opnieuw naar de oprichter van de stichting gaan, enkel wanneer dat duidelijk vermeld is in
de statuten."
Volgens de notaris kan de procedure verschillende maanden in beslag nemen.
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