
 

Kunstwerk Arne Quinze staat twee jaar
illegaal voor Vlaams Parlement

oningin Fabiolaheeft spijt enslaat eenmea
culpa.Inonzeherinneringiser geenvoor-

gaandevaneenroyal diezichzelf zoduidelijk

opdeborst klopt. Eenheel bedekteverwijzingin
eentoespraakvankoning Albert naar zijnbuiten-

echtelijkedochter ishet verst dat eenfamilielidooit
isgegaan.Maar dekoningin-weduweheeft danook
karakter enzeisvangeenkleintjevervaard. Getui-

gedaarvandegroeneappel diezemeehadinde

koninklijketribuneop21juli,toeneenonverlaat had
gedreigdhaar met eenkruisboogneer teschieten.

Er klinkt wel enigebitterheidinhaar verklaring.Ze
hadzo’nfellereactieindepubliekeopinieenbij de

toppolitici zonder twijfel niet verwacht.Maar de

koninginleeft ingedachtennogvoor eendeel inde
tijddat wijlenkoningBoudewijnnogopdetroonzat.

Toenzoudepolitieknooit zofel gereageerdhebben,
omwillevandepersoonlijkeintegriteit enuitstraling
vandebetreurdevorst.

Tweedecennialater isdekoninklijkefamilieeen

eindgeëvolueerd. Zeisveel opener dantoen. Zeis
ooktoegankelijker geworden,leeft minder ineen

ivorentoren. Maar dat maakt demonarchieook
kwetsbaarder.Wanneer het volk—lees:demediaen

depolitici—kanbinnenkijken,kanhet volkookde
vlekkenophet behangzien. Tegenstandersvande
monarchiegrijpendat aanomzeonderuit tehalen.

Maar internisdeomgevingvanhet staatshoofden
deledenvandefamilieniet indezelfdematege-
moderniseerd.Somsoverheerst deindrukvan

wereldvreemdheidvandeentourage,zoalsinhet
geval vankoninginFabiolaenhaar stichting.
Precieshaar adviseurszoudenhaar moeten

gewaarschuwdhebbendat financiëleconstructies
ombelastingentevermijden—met eenuitgespro-

kenideologischeenfilosofischesauseroverheen—
eenschokvanonbegripzoudenuitlokken. Maar als
zebehorentot dezelfdekringen,vaakuit deFrans-

taligeBrusselsebourgeoisie,enalszeniet tussen
demeerderheidvandemensenstaan,komener
ongelukkenvan.Daaromishet tijdomeenfrisse

windtelatenwaaieninhet paleis.

Eenbriesjeuit het noordenmisschien?

SPIJT VAN EEN KONINGIN

lvdk@hln.be@
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SABINEVERMEIREN

De uitdaging in Antwerpen is
groot. Tegen september moeten
er 3.400 schoolbanken extra
komen,maar binnen debestaan-
de scholen is bijna nergens nog
plaats. Elk ongebruikt stukje
turnzaal of leegstaande leraren-
lokaal werd deafgelopen jaren al
ingepalmd. Als er de inspannin-
gen van de afgelopen jaren nog
eensplaatsen moeten bijkomen,
moeten daar dezwaremiddelen
voor worden bovengehaald.
Containerklassen, bijvoorbeeld.
Of compleet nieuwe scholen op
stukken braakliggend terrein.
Alleen: dat kost handenvol geld.
Liefst vij f t ig mil joen euro, heb-
ben berekeningen uitgewezen.
Maar dat iser niet —of het moet
van Vlaanderen komen.
Dert ig mil joen. Zoveel kon de
Vlaamse regering uit t rekken.
Voor héél Vlaanderen.En dat ter-
w ij l al leen al in Antw erpen al

nieuw geen beslissing werd ge-
nomen omdat minister-presi-
dent KrisPeeterser niet was.

Dr ingend
«Het moet nu echt héél erg drin-
gend worden opgelost»,zegt Bart
DeWever.«Al in november, toen
het vij f voor twaalf was, had er
nieuw s moeten zijn. In decem-
ber wáshet twaalf uur. Nu ishet
er ver over.Het probleem ismeer
dan acuut. We hadden niet gis-
teren maar eergisteren een op-
lossing nodig. Dit is nefast voor
onzestad.Alsmensen geen goeie
scholen vinden voor hun kinde-

ren, dan komen ze eenvoudig-
weg niet in Antw erpen wonen.
Of ze trekken eruit weg. Zo sim-
pel ishet.»
Dat desp.ahet dossier bewust te-
genhoudt, van zoveel kwade w il
w il zelfsDeWever desocialisten
niet beschuldigen.Maar toch.«Ik
hoop écht dat dit geen polit iek
cynisme is en dat dit er niet om
draait om de nieuw e Antwerpse
meerderheid met grote proble-
men op te zadelen. Ik kan haast
niet geloven dat het ooit zó ver
zou kunnen gaan. Dus alstu-
blieft ,meneer Smet, losdit op.»

Onzin
Die oplossing komt er, zegt
Vlaamsonderw ijsminister Smet.
En snel. Al over een paar dagen.
Maar de insinuat ies van Bart De
Wever, over bew uste vert ra-
gingsm anoeuvers, die ráken
hem wel.«Noteer het: ik ben niét
deman voor polit iekespellet jes.
Ik ben van een nieuwe polit ieke
generat ie, 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 hoor t het ook. Dus
rancune na de gemeenteraads-
verkiezingen? Op de kap van
onzeschoolkinderen?Daar wei-
ger ik zelfsop in te gaan.Meneer
De Wever weet zoveel beter. Hij
zou beter eensmet zijn tweemi-
nisters in de Vlaamse regering
spreken.Dan zou hij exact weten
wat Antwerpen mag verwach-
ten. Ik w raak nemen? Dat is je
reinste onzin. Dat weet meneer
DeWever ook.»
Of De Wever dan de eigenl ijk
alleen maar de publieke opinie
bespeelt? «Ik denk dat wel, ja»,
zegt Smet. «Op mijn rekening.En
eerl ijk? Ik ben daar bij-zon-der
hard door gekwetst .»

Debitterest rijd tussenN-VA ensp.azet zich in

Antwerpen ook nadeverkiezingen verder. Voor

déuitdagingdieBart DeWever vandaagwacht —

het dringend bijbouwen van scholen tegen

september—ishij sterkafhankelijkvanéénman:

onderwijsminister Pascal Smet (sp.a). Ennudie

elke beslissing over een financiering voor zich

uitschuift , staat de Antwerpse burgemeester

met de rug tegen de muur. «Zeg me alstublieft

dat dit niét met polit iekcynismetemakenheeft.

Zegmealstublieft dat het zover niet gaat. Niét

opdekapvanonzekinderen.»

ANTWERPSBURGEMEESTERVERMOEDTDAT
MINISTERGELDVOORNIEUWEKLASSENTEGENHOUDT

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

Helftminderbudgetnaaronderhoudpaleizen

Benzinevandaagweer duurder
Benzinewordt vanaf vandaagweerietsduurder.WieSuper95tankt,be-
taalt daarnumaximaal1,6730europerlitervoor(+3,4cent).VoorSuper
98stijgt demaximumprijstot 1,715 europer liter.Deprijsstijgingenzijn
het gevolgvanduurdereolieproductenopdeinternationalemarkten.

VLAAMSEREGERINGSLUITAF
METKLEINOVERSCHOT

Minister PhilippeMuyterskan
wél tellen:Vlaanderensluit
2012af met een licht overschot
van241miljoeneuroof circa
1procent vandebegroting.

De Vlaamse regering realiseer t
haar doel: opnieuw een begro-
t ing zonder tekort . Maar om de
Vlaamse overheidsschuld van
6,4 miljard weg te werken tegen
2020, zal deze een tandje moe-
ten bijsteken. In 2012 ging er
slechts 195 mil joen af van de
schuld.
Vlaams minister Muyters had
een redelijk voorzicht ige be-
grot ing opgesteld en al snel een
vervroegde begrot ingscontrole
doorgevoerd, toen bleek dat de

economischegroei helemaal zou
st i lvallen. Bij de begrot ings-
opmaak was nog uitgegaan van
een groei van 1,6%. Wellicht
wordt het jaar afgesloten met een
groei van amper 0,1%. Als gevolg
daarvan daalden de inkomsten
met bijna 143 mil joen. Aan de
kant van de uitgaven heef t de
Vlaamse overheid evenwel
339 miljoen minder uitgegeven
dan begroot. Een aantal kredie-
ten werd niet gebruikt en debuf-
fers bleven intact . Begrot ings-
minister Muyters beseft dat de
komendejaren budgettair moei-
l ijk blijven. «Ik zal nooit zeggen
dat we gebeiteld zit ten, maar
onzebegrot ingen blijken wel te-
gen een stoot jebestand.»(LVDK)

Het kunstwerk ‘TheSequen-
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 eentijde-
lijke vergunning gekregen,
maar die verviel drie maan-
dennadeinhuldigingal.«Het
klopt dat het kunstwerk hier
nadientwee jaar zonder ver-
gunningstond, 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 nuisalles
in orde.» Bij de stad Brussel
liet menwetendat het kunst-
werk alleenweggehaald kon
worden indien er een klacht
werd ingediend — wat dus
nooit het gevalwas.(RDK)

De federale overheid heeft vorig
jaar 3,3 miljoen euro uitgegeven
aan onderhoud, verwarming en
beveiligingswerkenaandekonink-
lijkepaleizen.Dat isdehelft minder
danhet gemiddeldevandeafgelo-
penjarenenliefst 6miljoenminder
dan in 2011. Veel heeft te maken
met deovernamevanhet beheer
van de gebouwen door staats-
secretarisServaisVerherstraeten
(CD&V).Toendievorigjaardebe-
voegdheidoverdekoninklijkegoe-
derenkreeg,kondigdehij aandat

hij de wet strikt zou toepassen.
Betekent dit dat zijn voorganger
Didier Reynders (MR) dat niet
deed?«Detijden zijngewoonver-
anderd»,zegt Verherstraeten. «De
overheid moet besparen, duszijn
ookbudgettenvoorhet onderhoud
van de paleizen beperkt. Daar-
naast waren er in 2011grote be-
veiligingswerkenaanhet hek van
het paleis van Laken, die heel
zwaar opdebudgetten wogen.Er
zijnbijmijnwetengeenonregelma-
tighedengebeurd.»(DDW)

Arne Quinze bij de inhuldigingvan
zijn kunstwerk, in 2008 . PN

Scholenstrijd
tussenSmet
enDeWever

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)

vij f t ig mil joen euro nodig is.
Vlaanderen beloofdedaarop een
bijkomendeinspanning. Diehad
er eigenli jk al moeten zijn in
november, maar het is vandaag
nog alt i jd afw achten. Bij Ant-
werps burgemeester Bart De
Wever is de maat vol. Het state-
ment van sp.a-minister Pascal
Smet, par t ijgenoot van De
Wevers grote uitdager Patr ick
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 kwest ie op-
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«Het spijt medat deopricht ingvanmijnst icht ing

Pereosonbegripendermatenegat ievereact ies

heeft veroorzaakt. Dit heeft mediepgeraakt.»

Ineenhoogst ongewoneenemot ionelebrief

biedt koninginFabiolahaar excusesaan

voordeopricht ingvanhaar omstreden

st icht ingenkondigt zeaandat zehet

vehikel zal ontbinden.«Zelfsal valt dit

gebaar mezwaar.»Depubliekeknieval van

dekoninginkomt telaat omdeinkrimping

vanhaar dotat ietevoorkomen.
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PETERGORLÉ

Twee weken nadat premier Elio Di Rupo
koningin Fabiola in de Kamer
publiekelijk delevieten had gelezen over
de opricht ing van de st icht ing ‘Fons
Pereos’, t rekt de 84-jarige weduwe van
koningBoudewijn het boetekleed aan.In
een open brief gericht aan haar «beste
landgenoten» verontschuldigt Fabiola
zich met zoveel woorden voor haar
inschat t ingsfout : «Ik heb onvoldoende
rekening gehouden met de pol i t ieke
gevolgen van deze daad die in essent ie
een privékarakter had»,schrij ft ze.
De gewezen vorst in benadrukt wel dat
het nooit haar bedoelingwasom geld van
haar jaarl ijkse dotat ie van 1,44 mil joen
euro (straks 923.000 euro) via de st ich-
t ing door te sluizen naar haar Spaanse
neven en nichten of naar de katholieke
Kerk. Het geld voor de st icht ing is af-
komst ig van haar familie en haar peter,
benadrukt ze. En de st icht ing was
bedoeld «om de komende generat ies in
staat te stellen om de schoonheid en de

diepgang van de persoonl ijkheid van
koning Boudew ijn te leren kennen».
Koningin Fabiola spreekt ook met klem
tegen dat de st icht ing als belangrijkste
doel had om de torenhoge successie-
rechten teontduiken.
Ook al was er volgens de koningin dus
geen vuilt je aan de lucht, toch is ze naar
eigen zeggen bereid een gestedoen.«Be-

zorgd om de eenheid, neem ik de plicht
op mij om aan dezest ichting teverzaken,
zelfsal valt dit gebaar mezwaar»,schrij ft
ze enigszins verongelijkt . Uit de woord-
keuzeblijkt dat dekoningin zelf vindt dat
ze om de lieve vrede een groot offer
brengt.Dat doet zeuit l iefde voor België,
zo laat ze verstaan: «Sinds tweeënvij ft ig
jaar en één maand, eerst met koning
Boudew ijn en daarna met hem in
gedachten verenigd, heb ik alt i jd ge-
probeerd dit land te dienen, dit land
waarvan ik hou met heel mijn hart»,zegt
zemet zin voor pathos.

Wat met het geld?
Wat er dan wel met het geld van koningin
Fabiola moet gebeuren, daarover w il
haar advocaat Jean Van Rossum geen
comment aar kw ij t . «Dat is nog niet
duideli jk. De koningin zal vermoedelijk
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 icht ing effect ief zal wor-
den ontmanteld —ook al vraagt Fabiola

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

‘Astrida’, opgericht door koning Boude-
w ijn in 1992,de begunst igde moet zijn.
Het geld vloeit dus niet automat isch
terug naar degene die het in de st icht ing
heeft gestort . Koningin Fabiola’s advo-
caat Jean Van Rossum benadrukteeerder

dat er welisw aar nog maar een klein
bedrag op de rekening van de st icht ing
‘Fons Pereos’ staat — bedoeld voor de
werkingskosten.
Dat Fabiola nu zelf het init iat ief neemt
om de st icht ing te laten ontbinden, ver-
sterkt bij sommigen het gevoel dat de
construct ie niet helemaal koosjer was.
«Mogelijk isdit een voorzorgsmaatregel
om te verhinderen dat de st icht ing van
ambtsw ege zou worden ontbonden
omw ille van mogelijke problemen met
de belast ingregels», oppert Luk Van
Biesen (Open Vld).
Premier Elio Di Rupo benadrukt dat hij
tevreden isdat dekoningin gehoor heeft
gegeven aan debekommernissen van de
bevolking en de polit iek . «Al is dat geen
reden om terug te komen op de
beslissing om de dotat ie van de
koningin-w eduw e te herzien tot het
niveau van de kroonprins. Die verlaging
van de dotat ie van 1,44 mil joen naar
923.000 euro wordt over t ien dagen ge-
stemd door het par lement», zo laat de
woordvoerder van depremier weten.

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

MOGELIJK DOETZE
DITUITVOORZORG
WEGENSMOGELIJKE
PROBLEMEN MET
DEBELASTINGEN

LukVanBiesen(OpenVld)
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Openbarebiecht
isongezien

«Deze brief van koningin
Fabiola iszonder meer uniek»,
zegt Herman De Croo (Open
Vld), de nestor van de Kamer
die zeer vertrouwd ismet het

Belgischekoningshuis.«Een
open brief van een

koningin gericht aan
de ‘beste land-
genoten’ is bij mijn
weten ongezien.
Bovendienisdeze
brief niet meer of
niet minder dan
een openbare

biecht — om het in
katholieke termenuit

tedrukken.«Dekoningin
slaat in de eerste zin een

duidelijkmeaculpa.Zeveront-
schuldigt zichpubliekelijkvoor
de commotie die haar beslis-
sing teweeg heeft gebracht.
Dat iemandvandekoninklijke
familie zo’n publieke knieval
maakt, heb ik de afgelopen
veertigof vijftig jaar zeldenof
nooit meegemaakt», zegt De
Croo.«Dat Fabioladat kanop-
brengen,vindikchic.»
DeCrootwijfelt erniet aandat
het besluit omdestichtingopte
doeken,eenkeuzevanFabiola
zelf is. «Net zoalsdeoprichting
een persoonlijke beslissing is
geweest. Ik sluit niet uit dat er
overleg is gepleegd met de
adviseursvandekoning,maar
dekoninginhakt zulkeknopen
zelf door.» Dat haar knieval
nietsverandert aande terug-
geschroefde dotatie, vindt De
Croooké. «923.000 euro isal
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

De brief zoals Fabiola die verstuurde,
met handgeschreven plaatsnaam,
datum en persoonlijke ondertekening.

«Ik doe het om
dit land te dienen»

AAN HAARDOTATIEVERANDERTDIT
NIKS: ZEWORDTOVERTIEN DAGEN
VERLAAGD VAN 1,44 MILJOEN
NAAR923.000 EURO
PremierElioDiRupo

Gekwetst omdat niemandhaar geloofde
KoninginFabiolaisgekwetst doordemanierwaaropzedoordemediaende
politici behandeld werd. Dat meldt Pierre-Yves Monette, de gewezen
adviseur vankoningBoudewijnenAlbert 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, be-
schuldigdenverschillendepoliticihaarervanbelastingentewillenontduiken.
«Maar de koningin richtte de stichting op om de herinnering aan koning
Boudewijntevereeuwigen,niet omgeldaanhaarneventeschenken»,stelt
Monette.


