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Fabiola is opdoeken van omstreden stichting vergeten - 12/04/2013
Ondanks de dure belofte om haar
omstreden stichting op te doeken, maakt
koningin Fabiola (84) nog altijd geen
aanstalten om daar werk van te maken. De
regeringspartijen en premier Elio Di Rupo
(PS) rekenen er nochtans op.

Drie maanden geleden kondigde Fabiola
aan dat ze komaf zou maken met haar stichting Fons Pereos. Enkele weken voordien was een storm
van protest opgestoken over de stichting, die ervoor zorgt dat haar neven en nichten bij haar dood
geen successierechten moeten ophoesten. Die kritiek had Fabiola eigen zeggen ‘diep geraakt en
gekrenkt'. Maar waarnemers geven aan dat de knieval er vooral kwam onder druk van koning Albert.
De affaire zorgde er ook voor dat het regeringsplan om de schaar te zetten in de koninklijke dotaties
in een stroomversnelling kwam. Fabiola moest 500.000 euro inleveren.
Nu blijkt echter dat er nog altijd geen werk is gemaakt van het opdoeken van de stichting. ‘Fabiola
was kwiek genoeg om die stichting snel op te richten, dan kan ze ook snel worden opgedoekt', zegt
Kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD).
Ook zijn N-VA-collega Theo Francken is verbolgen. ‘Ze is streng katholiek. Ik ga er dan ook van uit
dat ze haar woord toch nog nakomt', klinkt het cynisch.
Dirk Van der Maelen (SP.A) staat veeleer perplex van de hele affaire. ‘Dit alles mag geen
schijnmanoeuvre zijn of leiden tot een wishy-washy -oplossing'. De socialist vreest dat de opheffing
ertoe leidt dat de fondsen in andere, gelijkaardige stichtingen terechtkomen.
Nauwelijks geld
De woordvoerder van het paleis, Bruno Neve de Mevergnies, ontkent dat. De raad van bestuur moet
nog beslissen wat er gaat gebeuren. En die kon door praktische problemen nog niet vergaderen. ‘Er
zitten mensen uit Spanje en Oostenrijk in. Die samen krijgen, is niet evident. Maar het idee is om dit
snel te doen. Dit heeft niets te maken met juridische problemen', verzekert Neve. Hij benadrukt ook
dat er nauwelijks geld in het fonds zit. ‘De koningin heeft zelf nog niets gestort.'
Farid El Mabrouk
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