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De omstreden stichting Fons Pereos van koningin Fabiola had
op de dag van de beslissing om zich te laten ontbinden nog
geen kapitaalinbreng van de koningin geregistreerd. Wel heeft
de stichting 80.000 euro van een derde schenker ontvangen.
Dat bedrag wordt overgemaakt aan een stichting van openbaar
nut die in 1992 door wijlen koning Boudewijn werd opgericht.
Dat heeft premier Elio Di Rupo, op basis van informatie die hij van
het Paleis kreeg, in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken
geantwoord op vragen van Barbara Pas (Vlaams Belang), Theo
Francken (N-VA), Luk Van Biesen (Open Vld) en Christophe Lacroix
(PS). Daarbij wilden Francken en Pas vooral weten of de activa van
het fonds volgens zijn eigen statuten zouden worden ondergebracht

in twee stichtingen en of op die manier niet nog steeds
successierechten kunnen worden ontweken.
De premier bevestigde dat de raad van bestuur van de
privéstichting op vraag van koningin Fabiola unaniem heeft beslist
bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel een verzoek tot
ontbinding van de stichting in te dienen. Op de dag van de
beslissing van de raad was er bij de stichting nog geen
kapitaalinbreng van de koningin geregistreerd. De stichting heeft
echter wel een bedrag van 80.000 euro ontvangen van "een derde
schenker".
De raad van bestuur heeft beslist het bedrag over te maken aan de
Fondation Astrida, een stichting van openbaar nut die in 1992 werd
opgericht door koning Boudewijn. "Nog steeds volgens de
informatie die mij werd bezorgd, dient er geen belasting te worden
betaald bij de ontbinding van het fonds", stelde de premier, die
aankondigde zich daarover te zullen informeren.
"Eind goed al goed, dit dossier is eindelijk afgesloten",
concludeerde Van Biesen. "Als een stichting doorstort aan een
andere stichting, is dat steeds belastingvrij. Als die man of vrouw
die 80.000 euro rechtstreeks had gestort aan Astrida, had het
dezelfde weg bewandeld".	
  

