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Het geld van ons koningshuis. 
Het afgelopen jaar en ook de 
voorbije weken is er opval-
lend veel over gepraat. Met als 
hoogtepunt de erfenisrel rond 
koningin Fabiola, die via haar 
stichting Pereos successierechten 
wilde omzeilen.  Maar er was 
ook de discussie over de dotatie 
van prins Laurent en van de 
koning zelf. Die aandacht voor 
het koninklijke geld heeft veel 
Belgen op een idee gebracht. 
Vooral zij die het minder breed 
hebben. 
Via de dienst Verzoekschriften 
heeft het paleis vorig jaar 11.000 
bedelbrieven binnengekregen. 

Dat zijn brieven waarin landgeno-
ten de vorst om geld smeken.  “Het 
gaat vooral om mensen die plots 
hun huur niet meer kunnen betalen, 
die met te hoge energiefacturen 
zitten, of plots voor onvoorziene 
schoolkosten van hun kind staan”, 
verduidelijkt Bruno Nève, woord-
voerder van het paleis.
Ook landgenoten die van voedsel-
hulp afhangen, of een dure medi-
sche ingreep moeten ondergaan  
proberen in een brief de koning te 
overtuigen om wat geld te geven.
De koning en de andere leden van 
de koninklijke familie kunnen die 
brieven niet allemaal zelf  lezen. 
Daar is een sociaal secretariaat in 

HASSELT - Iets meer dan 11.000 Belgen hebben in 2012 koning Albert 
in een brief gesmeekt om geld. Dat is tien procent meer dan het jaar 
daarvoor. Normaal krijgen 500 van hen dan een eenmalige gift van 200 
euro, maar vorig jaar waren er dat 650. “De kritiek op zijn dotatie zit 
daar voor niets tussen”, zegt Bruno Nève, woordvoerder van het paleis.

Vorst vrijgeviger: 650 in plaats 
van 500 Belgen krijgen bijdrage 

Meer Belgen smeken koning Albert om geld

De 28 parketten in ons land laten  
spijbelende voor- en bijzitters niet 
met rust. Wie niet stipt om half 8 
‘s morgens in het kiesbureau was, 
heeft een brief van het parket in de 
bus gekregen.
Uit cijfers van het college van 
procureurs-generaal blijkt het om 
4.155 Belgen te gaan. Dat aantal 
kan zeker nog stijgen, want de 
parketten zijn nog volop bezig met 
het vervolgen van afwezige kiezers.
Dat je meteen een boete krijgt als 
je er niet was op verkiezingsdag, is 
niet waar. Van de 4.155 overtreders 
hebben 1.563 Belgen (of 37%) een 
simpel verhoor moeten a!eggen. 
Als daaruit blijkt dat ze een geldige 
reden hebben, zal  de rechter hen 

niet vervolgen.
Wat dat dan mag zijn, zo’n geldige 
reden? Mensen die door hun be-
roep moeten werken op zondag, 
kunnen met een bewijsje van hun 
werkgever onder hun burgerplicht 
uitkomen. Anderen bleken dan 
weer verhinderd door onvoorziene 
omstandigheden. Nog eens zeven 
burgers zaten een straf uit, al of niet 
in een cel.

Boete: 250 euro
Bij 1.056 Belgen is hun afwezigheid 
op kiesdag uiteindelijk niet zonder 
gevolg gebleven. Zij hebben geen 
volwaardige uitleg kunnen geven 
voor hun afwezigheid. Het parket 
vervolgt hen en ze hebben al een 

HASSELT - Wie zich op 14 oktober 2012 zonder geldige 
reden niet heeft laten zien in het kiesbureau en toch 
was opgeroepen als voor- of bijzitter, zal daarvoor een 
boete krijgen. Op dit moment zijn er al 1.056 Belgen 
vervolgd.  Ze krijgen een minnelijke schikking in de bus 
van 250 tot 1.000 euro. 

Duizend afwezige  
bijzitters beboet

PARKET PAKT SPIJBELAARS OP KIESDAG HARD AAN

het paleis voor.  Die dienst beveelt 
aan of er hulp nodig is en het 
vorstenpaar beslist dan eventueel 
om een beperkte "nanciële gift toe 
te kennen. Wat opvalt: de koning 
was vorig jaar  vrijgeviger dan in 
andere jaren. Hij deelde 129.000 
euro uit onder 650 landgenoten. 
Een jaar eerder was dat nog maar 
110.000 euro voor 500 Belgen. 
“Dat de koning vrijgeviger is dan 
anders, heeft niets te maken met 
de kritiek op zijn dotatie”, zegt 
Nève. “Hij en de andere leden 
van de koninklijke familie 
proberen altijd zoveel mo-
gelijk Belgen in nood te 
helpen.” 
Het geld komt van de Civiele 
Lijst van de koning. Met 
dat geld betaalt hij onder 
andere zijn personeel en 
de verwarmings- en on-
derhoudskosten voor de 
koninklijke verblijven. 
Samen met zijn dotatie 
krijgt de koning daar 
11,5 miljoen euro per 
jaar voor.  WB

minnelijke schikking in de bus 
gekregen. Die kan gaan van 250 
euro tot 1.000 euro, als ze weigeren 
te betalen.
Tot nu toe is wel nog maar één 
Belg effectief veroordeeld. Maar 
dat kunnen er de komende weken 
meer worden. De 28 parketten zijn 
samen nog bezig met het verhoren 
van 1.536 ‘spijbelaars’. 

Beetje belachelijk
Dat het parket behoorlijk streng 
is, bleek vorige week nog. Een man 
van 26 uit Tongeren kreeg toen een 
boete omdat hij vijf minuten te laat 
was. “Ik kon geen parkeerplaats 
vinden in de buurt”, zei Roeland 
Vandenbergh. “Het is zeker niet zo 
dat ik mijn plicht wilde ontlopen. 
Dat ik hier een boete van 250 euro 
voor krijg, vind ik een beetje bela-
chelijk.”
Bij de verkiezingen zijn in oktober 
vorig jaar 100.000 Belgen opgeroe-
pen om als voor- of bijzitter van een 
kiesbureau op te treden. 

Wim BRILLOUET

Koning Albert tastte in 2012 
dieper in zijn zakken dan ge-
woonlijk. Hij deelde 129.000 
euro uit aan Belgen die om 
hulp vroegen, tegenover 
110.000 euro een jaar eerder.

Foto Belga 

Duizend 
mensen 
die zonder 
geldige 
reden niet 
kwamen 
opdagen 
als bijzit-
ter bij de 
verkiezin-
gen hebben 
een boete 
van 250 tot 
1.000 euro 
gekregen.

Foto Belga

De herdenkingsplechtigheid 
werd bewust sober en intiem 
gehouden. De bloemneerlegging 
werd muzikaal begeleid door 
leerlingen van het Conservato-
rium van Bergen.
Bij de treinramp in Buizingen, 
op 15 februari 2010, kwamen 18 

mensen om het leven en raakten 
er 162 gewond, toen de stoptrein 
van Leuven naar ‘s-Gravenbrakel 
op de IC-trein van Quiévrain 
naar Luik inreed. De juiste 
oorzaak van het ongeval is nog 
steeds niet bekend.  
 Belga

BUIZINGEN - In Buizingen, bij Halle, heeft zaterdagvoormiddag een 
herdenkingsplechtigheid plaatsgevonden voor de slachtoffers van 
de treinramp drie jaar geleden. In aanwezigheid van de families 
en vrienden van de slachtoffers en de hulpdiensten hebben de 
gouverneur van Vlaams-Brabant, Lode De Witte, en de waarnemend 
gouverneur van Henegouwen, Guy Bracaval, bloemen neergelegd 
aan de gedenksteen op het gemeenteplein van Buizingen.

Slachtoffers en hulpdiensten 
herdenken treinramp Buizingen

Foto Belga
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Sociale partners 
ergeren Tobback
BRUSSEL - Enkele dagen voor de 
vakbondsbetoging is het water 
tussen werkgevers en vakbonden 
nog erg diep. Dat bleek gisteren 
tijdens een debat in De Zevende 
Dag. ACLVB-voorzitter Jan Ver-
camst pleitte ervoor om de door 
de regering opgelegde bevriezing 
van de lonen los te laten en naar 
vrije loonsonderhandelingen te 
gaan. Pieter Timmermans van het 
Verbond van Belgische Onderne-
mingen pareerde: “Als we over de 
index en andere dossiers kunnen 
praten, dan heb ik daar geen 
probleem mee.” Sp.a-voorzitter 
Bruno Tobback reageerde gepi-
keerd: “Het systeem waarbij men 
naar de respectievelijke achterban 
gaat met een paar trofeeën uit het 
overleg en de moeilijke dingen 
aan de regering overlaat, kan niet. 
Zowel bij werkgevers als bij de 
vakbonden rijst er een probleem 
van representativiteit. Men neemt 
alleen verantwoordelijkheid te-
genover de eigen rechtstreekse 
achterban. Zo kom je er niet.”
 Belga

“Gelieve te vermijden 
dat Groen erbij komt”
BRUSSEL - Vlaams minister-presi-
dent Kris Peeters (CD&V) heeft 
de coalitievorming in Antwerpen 
beïnvloed. Dat bevestigt haven-
schepen Marc Van Peel in De 
Morgen. “De druk van Kris Pee-
ters kwam er kort na het moment 
waarop de sp.a zei: “Groen moet 
erbij”. Kris Peeters zag het niet 
zitten om het hele Oosterweel- en 
BAM-verhaal opnieuw te laten 
beginnen. Peeters zei: “Gelieve 
absoluut te vermijden dat Groen 
erbij komt.” Zoals bekend was 
Groen een fel tegenstander van 
het Oosterweeltracé, waarvoor 
de Vlaamse regering heeft geop-
teerd. Belga

Debie zegt dat 
Winants liegt
BRUSSEL - Oud-Vlaams Belanger 
Bart Debie kaatst de bal terug 
naar topman Alain Winants van 
de Staatsveiligheid. Nadat Debie 
vorige week beweerde dat hij drie 
jaar lang informant was van de in-
lichtingendienst, verweet Winants 
hem in onze zaterdagkrant dat hij 
liegt. Winants zei dat Debie “pas 
op 11 augustus 2010 voor het 
eerst via zijn open mail contact 
heeft gezocht met de open mail 
van de Staatsveiligheid”. “Niet in 
2007 dus. In die mail vroeg hij om 
iemand van de Staatsveiligheid 
te kunnen ontmoeten”, aldus 
Winants. Debie erkent dat hij in 
2007 geen informant werd, maar 
“eind 2008”. Wel speelde hij naar 
eigen zeggen info door uit 2007, 
“vandaar het misverstand”.

Belga

Extra rijopleidingen 
voor politieagenten
BRUSSEL - Agenten van de lokale politie zullen bin-
nenkort extra opleidingen kunnen volgen om ver-
keersongevallen te vermijden. Dat heeft minister van 
Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet geantwoord op 
een vraag van Kamerlid Luk Van Biesen (Open Vld).

Ook agen-
ten van de 
lokale po-
litie zullen 
opleidingen 
krijgen om 
verkeerson-
gevallen te 
vermijden.

Foto HBvL

Van Biesen heeft aan Milquet 
uitleg gevraagd over ongevallen 
met politievoertuigen. In 2011 
werden er bij de federale politie 
270 verkeersongevallen met 
dienstvoertuigen geregistreerd. 
90 van die ongevallen gebeurden 
tijdens een interventie. De voer-
tuigen herstellen kostte 676.000 
euro.

“ACW-winstaandelen kunnen niet verkocht worden”

“Zo’n parlementaire onderzoeks-
commissie mag geen doofpot zijn 
georganiseerd door de meerderheid, 
zoals bij de Dexia-commissie”, 
waarschuwde Meyrem Almaci 
(Groen) gisteren in De Zevende 
Dag. Zij pleit ervoor om Dexia en 
de ACW-affaire samen onder de 
loep te nemen in de commissie om 
zo eventuele belangenvermenging 
te kunnen onderzoeken. Meyrem Almaci. Foto Belga

“Eén van de maatregelen die we 
gaan nemen is extra rijopleidingen  
organiseren”, antwoordt Milquet. 
In 2012 zijn er voor de federale 
politie al 370 opleidingsdagen ge-
organiseerd.
Over de lokale politie heeft Milquet 
geen gegevens. Nochtans gebeuren 
daar nog meer ongevallen. “Bij 
ons is dat gemiddeld een ongeval 

BRUSSEL - Na de N-VA dringt nu ook Groen aan op een parlementaire 
onderzoekscommissie naar mogelijke fraude en fiscale misbruiken door 
de christelijke koepel ACW. Regeringspartijen sp.a en CD&V vinden dat 
geen goed idee en zeggen dat het gerecht de zaak moet onderzoeken.

CD&V en sp.a zien zo’n commis-
sie niet zitten. “Deze zaak is veel te 
technisch en moet door het gerecht 
onderzocht worden”, zei Raf Ter-
wingen namens CD&V. Ook staats-
secretaris voor Fraudebestrijding 
John Crombez (sp.a) heeft beden-
kingen. “Wordt het een politieke 
show of een serieus onderzoek? Een 
slechte onderzoekscommissie kost 
ook veel geld.”

De N-VA herhaalde gisteren bij 
monde van Kamerlid Peter Dedec-
ker dat het ACW zeker fraude heeft 
gepleegd. “Als u daar zo zeker van 
bent, dan moet u met die gegevens 
naar het gerecht stappen”, repli-
ceerden Terwingen en Crombez. 
“Het is bijna misdadig om dit niét 
aan het gerecht te melden.”

“Voel me bedrogen” 
Crombez wil dat de Bijzondere Be-
lastinginspectie en het gerecht eerst 
hun werk doen. Terwingen, zelf een 
ACW-mandataris, sluit zich aan 
bij vicepremier Steven Vanackere 

270 ONGEVALLEN MET WAGENS VAN DE FEDERALE POLITIE IN 2011

om de twee weken”, zegt Philip 
Pirard, zonechef  van HaZoDi. 
“Wij zijn dan ook permanent op 
de weg. Sommige agenten hebben 
al cursussen gevolgd, maar die zijn 
heel duur. Die kosten in de privé 
al snel 500 euro en we zijn met 250 
agenten. Het zou dus goed zijn als 
de minister ons helpt op een goed-
kopere manier cursussen te volgen.”

Cursus
Wat dat betreft heeft Milquet dus 
goed nieuws: dit jaar nog zullen er 
‘onder de vlag’ van de federale po-
litieschool mensen worden opgeleid 
die de kennis zullen doorgeven aan 
hun collega’s. “Deze opleiding be-

staat uit een theoretisch gedeelte, 
een korte slipcursus, remmen om 
verkeersongevallen te vermijden 
en defensief rijden”, schrijft ze.
“We hebben enkele jaren geleden 
al een cursus defensief  rijden 
gevolgd”, zegt Dirk Claes, 
korpschef van politiezone Bilzen-
Hoeselt-Riemst. “Dat hebben 
we in groepen gedaan. Maar 
die cursussen moet je natuurlijk 
opfrissen. Of dit nu tot minder 
ongevallen heeft geleid, kan ik 
niet zeggen. Dat zou je op lange 
termijn moeten bekijken. Het is 
misschien ook niet slecht om zo’n 
cursus in de basisopleiding van 
een agent te stoppen.” LC

(CD&V) die gisteren zei dat hij 
zich bedrogen voelt. “Net zoals de  
vele militanten die hard werken, 
voel ik mij wat bedrogen, ja. Het 
ACW moet herbronnen, moet 
terug naar de basis.”
In het debat kwam Dedecker 
nog met een extra feit. “De veel-
besproken winstbewijzen van 
het ACW in Bel!us kunnen niet 
verkocht worden en hebben geen 
verkoopwaarde. Dat staat in de 
jaarrekeningen. Maar waarom 
betaalt de federale regering dan 
110 miljoen euro belastinggeld?”

YL/B

De Gucht: “Regering laat kansen op bezuinigingen liggen”
BRUSSEL - Europees Commissaris 
voor Handel Karel De Gucht is 
ongerust over de Belgische 
begroting. “Zijn er wel voldoende 
structurele maatregelen geno-
men, want besparingen hier en 
daar helpen de economische 
groei niet”, zei hij gisteren.

“Voor 2012 is het maar 
zeer de vraag of we de 
structurele maatregelen 
hebben genomen die 
we moesten nemen, 
namelijk 0,75 procent 

van het bruto natio-
naal product. 

Dat is ongeveer 3 miljard. Daar 
zijn grote vraagtekens bij”, zei De 
Gucht (foto) in De Zevende Dag 
op Eén. Het tekort voor 2012 is 
volgens de regering 2,96 procent. 
“Dat zit gevaarlijk dicht bij de drie 
procent. Daar komt nog eens het 
probleem van Dexia bij: 2,9 miljard 

herkapitaliseren. Hoe gaan we dat 
doen? Eurostat zegt dat dit bij het 
tekort moet gevoegd worden. Dan 
zit je daar metzo’n  3,7 procent. Ik 
wil er mij nu niet over uitspreken 
wat de Commissie daar mee wil 
doen”, aldus De Gucht. 
 Belga
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