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POLITICI EISEN DUIDELIJKHEID OVER VILLA FABIOLA
Er komen parlementaire vragen aan de premier en de minister
van Financiën over de Spaanse stichting van koningin Fabiola.
De 84-jarige weduwe van Boudewijn richtte het vehikel in 1999 op
en bracht er haar villa in Motril in onder, waardoor er bij haar overlijden minder successierechten moeten worden betaald. «Als ze
helemaal in het reine wil komen, moet ze die Spaanse stichting
ook opdoeken», zegt Theo Francken (N-VA).
De ‘Villa Astrida’, die in Motril
op een terrein van 2,7 hectare
ligt, is volgens Le Soir Magazine
geen eigendom meer van
Fabiola. Zij richtte in 1999 in
Spanje een stichting op, waarin
ze het landgoed onderbracht.
Daarmee voorkomt ze dat haar
erfgenamen — haar neven en
nichten in Spanje en België —

later successierechten van zeker
50% moeten betalen.
De politieke verontwaardiging is
deze keer minder groot dan toen
bleek dat Fabiola in eigen land
‘Fons Pereos’ had opgericht.
«Maar eigenlijk is dit precies
hetzelfde verhaal», zegt Theo
Francken. «Ze zet opnieuw een
constructie op om successie-

Hoofdinspecteur
sjoemelt met tankkaart:
12 maanden geëist

rechten te ontwijken. Na de vele
kritiek op ‘Fons Pereos’ beloofde
ze dat ze die stichting zou opdoeken. Dat is na aandringen nu
ook aan het gebeuren. Maar als
koningin Fabiola écht in het reine
wil komen, moet ze consequent
zijn en ook in Spanje de stichting
beëindigen.» De N-VA’er heeft al
een parlementaire vraag aan
premier Elio Di Rupo (PS) gericht:
«Ik wil weten of de informatie
klopt en wat het standpunt van de
regering is.»
Luk Van Biesen (Open Vld) zal dan
weer minister van Financiën
Koen Geens (CD&V) aan de tand
voelen over de kwestie. «Want

deze stichting staat haaks op
wat de premier heeft gezegd na
de heisa rond ‘Fons Pereos’: dat
Fabiola een voorbeeldfunctie
heeft en dat het ontwijken van
successierechten niet kan.»
Ook uit Franstalige hoek zullen
er vragen afgevuurd worden.
«Van de koninklijke familie
verwacht je toch dat ze het
voorbeeld geeft», zegt Georges
Gilkinet (Ecolo). «Mechanismen
bedenken om belastingen te
ontwijken terwijl de burgers in
Spanje en België het moeilijk
hebben, getuigt niet van burgerzin of goed fatsoen», besluit
Christophe Lacroix (PS). (PhG)
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Het gerechtshof v
gekamd door de p
was. Een medewe
een geweer in de r
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zoeken, maar die k

VLAAMS FORENSISCH EXPERT SCHRIJFT BOEK

Een 48-jarige hoofdinspecteur van de
Gentse federale politie riskeert 12 maanden
cel en 600 euro boete voor valsheid in
geschrifte en tankkaartfraude. John A.,
gespecialiseerdinmensenhandel,kampteal
een tijdje met financiële problemen toen hij
in mei 2012 dienstwagens begon te gebruiken zonder toelating. Hij vervalste
daarvoorderittenbladen.Depolitiemanliep
tegen de lamp toen er een aangifte van een
ongevalmeteendienstvoertuigbijdepolitie
binnenkwam waarmee duidelijk geknoeid
was.UithetonderzoekbleekdatJohnA.ook
voor 2.400 euro diesel getankt had met een
kaart van de federale politie.
Hij bekende de feiten tijdens zijn verhoor,
maar kwam gisteren niet opdagen in de
rechtbank. Sinds de feiten is de hoofdinspecteur geschorst. Vonnis op 12 juni. (LKI)

Onkruid blokkeert brug
In het West-Vlaamse Oudenburg heeft een
brug over het kanaal Nieuwpoort-Plassendale gisterochtend dienst geweigerd. De
Hagebrug ging niet meer naar beneden, en
wel doordat er gras en onkruid voor het
elektronische oog waren gegroeid.
De technische dienst van Waterwegen en
Zeekanaal zat aanvankelijk met de handen
in het haar, maar ontdekte uiteindelijk toch
dat een korte knipbeurt volstond om het
probleem te verhelpen. Na drie kwartier kon
debrugweernaarbeneden.Depolitiemoest
aldietijdhetverkeeromleiden,watheelwat
fileleed met zich meebracht. (TRG)

Stripdieven aan de
haal met collectie
van 70.000 euro

Vanaf vandaag ligt
‘Cold Case Kennedy’ in de
Vlaamse boekhandels,
de eerste uitgave ooit die
de moord op JFK, bijna
50 jaar geleden, vanuit
forensische hoek analyseert. De auteur van het
baanbrekende werk, dat
ook in Amerika uitgebracht
wordt, is een Vlaamse
advocaat-bedrijfsauditor
die zich als geen ander vastbeet in dé moordzaak van
de vorige eeuw. Waarmee
de JFK-hype nu ook naar
Vlaanderen overwaait.

«Oswald h
trekker nié

(en we zullen nooit wete
PETER VERBRUGGEN
Michel Claeys toont één van de 10.000
strips in zijn verzameling. Foto Vertommen
Een 43-jarige stripverzamelaar uit
Haacht zit in zak en as, omdat dieven
ervandoor zijn gegaan met 400 van de
meest waardevolle titels uit zijn collectie.
«De waarde van de gestolen werken loopt
op tot 70.000 euro», zegt Michel Claeys.
«Al is het emotionele verlies nog groter.»

22 november 1963. De open limo van
Kennedy draait Dealey Plaza in Dallas
op, toegejuicht door tienduizenden
enthousiaste Amerikanen. Wat volgt, is
een ommekeer in de geschiedenis. Het
hoofd van de president wordt letterlijk
aan flarden geschoten. Nauwelijks twee
uur later legt Lyndon Johnson al
vliegend de eed af als nieuwe president.
De vermeende moordenaar van JFK, Lee
Harvey Oswald, sterft twee dagen later

zoek dat volgde, was een georkestreerde
doofpotoperatie omdat er veel grotere
belangen op het spel stonden.»

Autopsiefoto’s
‘Cold Case Kennedy’ leest als een thriller
en toont voor het eerst de autopsiefoto’s
van de populaire president. Aan de
hand van gedetailleerde plannetjes legt
De Mey uit hoe de drie kogels (geen vier)
hun dodelijke baan volgden, hoe één
kogel zeven verwondingen veroorzaakte en hoe de laatste kogel een omstan-

in een container en werd het ba
bewijs ter plaatse vernietigd. W
theaterstoel waarop Lincoln w
moord met bloed en al bewaar
bleven, werd JFK’s limousine co
gestript en later hergebruikt d
dere presidenten.
Het Vlaamse boek is het twee
JFK in minder dan twee weken
blijkt de voorbode te worden
ware JFK-gekte. In Washingto
‘Newseum’alveranderdineenim
tentoonstelling over het leven v

