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FABIOLA KON DIGT SLUITIN G STICHTIN G AAN M ET EM OTION ELE BRIEF

«Ik doe het om
dit land te dienen»
«Het spijt medat deopricht ing van mijn st icht ing
Pereos onbegrip en dermatenegat ievereact ies
heeft veroorzaakt. Dit heeft mediep geraakt.»
In een hoogst ongewoneen emot ionelebrief
biedt koningin Fabiolahaar excuses aan
voordeopricht ing van haar omst reden
st icht ing en kondigt zeaan dat zehet
vehikel zal ont binden. «Zelfs al valt dit
gebaar mezwaar.» Depubliekeknieval van
dekoningin komt telaat omdeinkrimping
van haar dotat ietevoorkomen.
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De brief zoals Fabiola die verstuurde,
met handgeschreven plaat snaam,
dat um en persoonlijke ondertekening.
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Openbarebiecht
is ongezien

PETERGORLÉ
Tw ee w eken nadat prem ier Elio Di Rupo
koningin Fabiola in de Kam er
publiekelijk delevieten had gelezen over
de opricht ing van de st icht ing ‘Fons
Pereos’, trekt de 84-jarige w eduw e van
koning Boudew ijn het boetekleed aan.In
een open brief gericht aan haar «best e
landgenoten» veront schuldigt Fabiola
zich m et zoveel w oorden voor haar
inschat t ingsfout : «Ik heb onvoldoende
rekening gehouden m et de polit ieke
gevolgen van deze daad die in essent ie
een privékarakt er had», schrijft ze.
De gew ezen vorst in benadrukt w el dat
het nooit haar bedoeling w asom geld van
haar jaarlij kse dotatie van 1,44 m iljoen
euro (straks 923.000 euro) via de st icht ing door te sluizen naar haar Spaanse
neven en nichten of naar de kat holieke
Kerk . Het geld voor de st icht ing is afkom stig van haar fam ilie en haar peter,
benadrukt ze. En de st icht ing w as
bedoeld «om de kom ende generaties in
staat te stellen om de schoonheid en de
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diepgang van de persoonlijkheid van
koning Boudew ijn te leren kennen».
Koningin Fabiola spreekt ook m et klem
tegen dat de st icht ing als belangrijk ste
doel had om de torenhoge successierechten te ontduiken.
Ook al w as er volgens de koningin dus
geen vuiltje aan de lucht, toch is ze naar
eigen zeggen bereid een geste doen.«Be-

Gekwetst omdat niemandhaar geloofde
KoninginFabiolaisgekwetst doordemanierwaaropzedoordemedia ende
politici behandeld werd. Dat meldt Pierre-Yves Monette, de gewezen
adviseur vankoning BoudewijnenAlbert II enoud-mentor vankroonprins
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
Boudewijntevereeuwigen, niet omgeldaanhaar neventeschenken»,stelt
Monette.
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zorgd om de eenheid, neem ik de plicht
op m ij om aan deze st ichting teverzaken,
zelfsal valt dit gebaar m e zw aar»,schrijft
ze enigszins verongelijkt. Uit de w oordkeuze blijkt dat dekoningin zelf vindt dat
ze om de lieve vrede een groot offer
brengt. Dat doet ze uit liefde voor Belgi ë,
zo laat ze verstaan: «Sinds tw eeënvijftig
jaar en één m aand, eerst m et koning
Boudew ijn en daarna m et hem in
gedachten verenigd, heb ik alt ijd geprobeer d dit land te dienen, dit land
w aarvan ik hou m et heel m ijn hart»,zegt
ze m et zin voor pathos.

daar zelf om . De rechter kan de
ont binding van de st icht ing w eigeren.
Bovendien m erkt ULB-pr ofessor Fiscaal
Recht Thierry Affschrift op dat het geld
bij een ont binding m oet gaan naar de
doelen die in de st icht ing st aan om schreven. In de statut en st aat dat bij een
event uele ont m ant eling de st icht ing
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Wat met het geld?
Wat er dan w el m et het geld van koningin
Fabiola m oet gebeuren, daar over w il
haar advocaat Jean Van Rossum geen
com m ent aar kw ijt . «Dat is nog niet
duidelijk. De koningin zal verm oedelijk
op zoek gaan naar een betere w ijze om
haar doelen te bereiken», laat het paleis
verstaan. Overigens is zelfs niet eens
zeker dat de st ichting effectief zal w orden ontm ant eld —ook al vraagt Fabiola

Luk VanBiesen(OpenVld)
‘Astrida’, opgericht door koning Boudew ijn in 1992,de begunst igde m oet zijn.
Het geld vl oeit dus niet autom at isch
terug naar degene die het in de st ichting
heeft gest or t . Koningin Fabiola’s advocaat Jean Van Rossum benadrukt eeerder
**

«Deze brief van koningin
Fabiola iszonder meer uniek»,
zegt Herman De Croo (Open
Vld), de nestor van de Kamer
die zeer vertrouwd ismet het
Belgische koningshuis. «Een
open brief van een
koningin gericht aan
de ‘beste landgenoten’ is bij mijn
weten ongezien.
Bovendien isdeze
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 zichpubliekelijkvoor
de commotie die haar beslissing teweeg heeft gebracht.
Dat iemand vande 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 kanopbrengen,vindikchic.»
DeCrootwijfelt er niet aandat
het besluit omdestichtingopte
doeken, eenkeuze vanFabiola
zelf is. «Net zoalsdeoprichting
een persoonlijke beslissing is
geweest. Ik sluit niet uit dat er
overleg is gepleegd met de
adviseursvande koning, maar
dekoninginhakt zulke knopen
zelf door.» Dat haar knieval
nietsverandert aan de teruggeschroefde dotatie, vindt De
Croo oké. «923.000 euro isal
zeer redelijk.» (PGL)

dat er w elisw aar nog m aar een klein
bedrag op de rekening van de st ichting
‘Fons Pereos’ st aat — bedoeld voor de
w erkingskosten.
Dat Fabiola nu zelf het init iat ief neem t
om de st ichting te lat en ontbinden, verst erkt bij som m igen het gevoel dat de
const ruct ie niet helem aal koosjer w as.
«M ogelijk is dit een voorzorgsm aatregel
om te verhinderen dat de st ichting van
am bt sw ege zou w orden ont bonden
omw ille van m ogelijke problem en m et
de belast ingr egels», opper t Luk Van
Biesen (Open Vld).
Prem ier Elio Di Rupo benadrukt dat hij
tevreden isdat de koningin gehoor heeft
gegeven aan de bekom m ernissen van de
bevolking en de politiek . «Al is dat geen
reden om terug te kom en op de
beslissing om de dotat ie van de
koningin-w eduw e te her zien tot het
niveau van de kroonprins. Die verlaging
van de dotat ie van 1,44 m iljoen naar
923.000 euro w ordt over tien dagen gest em d door het parlem ent », zo laat de
w oordvoerder van de prem ier w eten.

