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Paars-groen herleeft in de Wetstraat. Elf jaar nadat
liberalen,socialistenengroeneneuthanasiemogelijk
maakten in ons land, lijkt eenzelfde parlementaire
meerderheid de uitbreiding ervan tot stand te bren-
gen. Alleen heten de coalitiepartners van paars niet
langerGroenof Agalev,maarCD&VencdH, indertijd
al koele minnaars van euthanasie. Wat is er aan de
hand?Eenhalf jaarnadestartvandeeuthanasiecom-
missie bundelenOpenVld, sp.a,MR enPS een aantal
pistes die op tafel lagen in vier wetsvoorstellen. Die
stellen dat ziekenhuizen artsen niet langer kunnen
verhinderen euthanasie uit te voeren, dat artsen die
een ingreepniet zienzitten,depatiëntmoetendoor-
verwijzen endat dewilsverklaring onbeperkt geldig
wordt. Het vierde en meest gevoelige voorstel gaat
over de uitbreiding van de wet naar minderjarigen.
Als het van liberalen en socialisten afhangt, komt er
helemaal geen leeftijdsgrens meer. «Oordeels-
bekwaamheid» ishet sleutelwoord.
«Kaneenminderjarigedieondraaglijk lijdteneutha-
nasiewil, het begrip ‘dood’ volledig vatten?Dat is de
cruciale vraag en dat lijkt ons een juister criterium
dan leeftijd», zeggen senatoren Jean-Jacques De
Gucht(OpenVld)enGuySwennen(sp.a),détrekkers
in het euthanasiedebat. «Wie moet dat volgens ons
vaststellen? De twee behandelende artsen, een psy-
chiater en eenpsycholoog.Maar de beslissingwordt
uiteindelijk maar genomen in overleg en mits de
schriftelijketoestemmingvandeoudersofvoogden.»

Groene steun
Devierpartijenwillendeuitbreidingnogvoordezo-
mergestemdkrijgenindeSenaat,maarbinnendefe-
deraleregeringisergeenmeerderheid.CdHisronduit
tegen,CD&Visernogniethelemaaluit.Eengrotezorg
is dat voor socialisten en liberalen niet, want Groen
en Ecolo bieden hun steun aan en ook N-VA is voor-
standervaneenuitbreiding. Eenwisselmeerderheid

lijktdus indemaak,maardiegedachte jaagtdechris-
tendemocratendekastop.«Wijzijnverontwaardigd»,
aldusCD&V-senatorElsVanHoof.«Binneneendemo-
cratischemeerderheid is het de gewoonte om voor-
stelleneerst tebespreken.Wijhebbenzelfsnooit die
kans gekregen.Wijwillenpratenovereenuitbreiding
naarminderjarigen,maarnietzonderminimumleef-
tijd. 15 jaar is een leeftijddievooronskanbesproken
worden,maardanvragenweeersthetdebat.»

Individuele vrijheid
DeliberaleensocialistischepartijenhopenCD&Vals-
nog te overtuigen om hun plannen te steunen. «Een
probleemvoorde regeringhoeftditniet te zijn,want
dit is geenregeringsmaterie», klinkthet. «Inethische
discussies ishetaltijdzogeweestdatparlementairen
de individuele vrijheid krijgen om te beslissen. Wij
hopen dan ook dat we kunnen komen tot een wets-
ontwerpdatoverdegrenzenvanmeerderheidenop-
positieheengesteundkanworden.»
Maar dat lijken ook de CD&V’ers binnen de regering
niet te slikken. In ‘Villa Politica’ wond vicepremier
PieterDeCremerweinigdoekjesom.«Wijzijnbereid
de discussie aan te gaan, maar staan erop dat met
onzestandpuntenrekeningwordtgehouden.Wijzijn
degrootsteVlaamse regeerpartner. Eenwisselmeer-
derheid zou een heel slechte zaak zijn.» De regering
laten vallen over dit onderwerp, is echter voor geen
enkelepartij eenoptie.
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analle 17-jarigendie vandaaghun laatste
examenuitzweten: installeer jullie nadienop
een terras endrink er eentje op.Of tweeof drie

of vier. Enhef danhet laatste glas bier opdie zuur-
pruimenvandeoverheidsdienstVolksgezondheid die
vindendatminderjarigenhuneindexamensmoeten
vierenmetLipton IceTeaenSpaBruis. Hef danhet
laatste glas cavaopdiemoraalridders die vindendat
elke 17-jarigemoet boetenvoor die paar comazuipers
onder hun leeftijdsgenoten. Enmaak jullie niet
ongerust. Ookal schuilt er in elkeVlaamsepartij wel
eenTayyipErdogandie jullie collectiefwil droog-

leggen, dit voorstelwordt geenwet.
Als het demin-18-jarigeneen flauwe troostmag
wezen: hunopa’s enoma’swordenzomogelijk nog
meerbetutteld danzij. «Sensibilisering tegenover-
matig alcoholgebruik bij 65-plussers is eenmust», zo
luidt de alarmerende titel boveneencommuniqué
vaneenvolksvertegenwoordiger.Wat demanmet
overmaat bedoelt, lezenweverderop. «Eengezonde
65-plusser zoumaximaal zevenglazenalcohol per
weekmogendrinken.»Wasgetekend: LukVanBie-
sen, gerespecteerdKamerlid voorOpenVld.Of hoe
betutteling vanalle partijen is, zelfs vandié partij die

de vrijheid endeverantwoordelijkheid vanelk indivi-
duhoog in het vaandel voert. Oké, sensibiliseren is
niet verbieden,maar toch. «Veel senioren zijn zich
hier niet vanbewust», dramtVanBiesendoor, «ener
is ookeenzeker taboeomouderenhierop tewijzen.
Gezienhun leeftijdwordenzenamelijk geacht tewe-
tenwat zedoen.»Neen,meneerVanBiesen.Ouderen
wordenniet geacht.Ouderenwétenwat zedoen. En
als ze zin hebbenomzichniet tot uweneglaasje per
dag tebeperkenmaaromerdrie of vijf of zeven te
drinken: het zijn uwzakenniet, het is uw levenniet.
Zoals ouderengeachtwordenomtewetenwat ze

doen, zoworden jongerenblijkbaar geacht omniét te
wetenwat zedoen, tenzij ze als 15-jarigemethun
voetenopeenbankje gaanzitten—danwacht hen
eenGAS-boete.Omgaanmet alcohol leer jemet
vallen enopstaan, soms letterlijk, enmetouders die
alert zijn zonder in paniek te slaan.Neen, ikwasdus
niet kwaad toenmijn 17-jarige zoononlangsdehele
nacht bovenhet toilet hing.Het is hemsindsdienniet
meer overkomen. En ik beloof niet kwaad te zijn als hij
morgen—copyrightHermanBrusselmans—zijn
mooie kotsendemeisjemeenaar huis brengt.

AAN ALLE 17-JARIGEN: SANTE!

jan.segers@persgroep.be
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DI RUPO IN STIJL NAAR ITALIË
Met veel gevoel voor
fashion— let vooral op de
zonnebril —heeftpremier
Elio di Rupo gisteren een
blitzbezoek gebracht aan
zijn Italië.
In Romehadhij eenonder-
houd met de Italiaanse
premier Letta, die onze
eerste minister probeerde
te overtuigen van de kwa-
liteiten van de verguisde
Fyra. Die hogesnelheids-
trein wordt immers door
het Italiaanse Ansaldo-
Bredagemaakt. Alhaastte
diRupozichomtebeklem-
tonendathet Fyra-dossier
géén politiek dossier is,
maar wel «een industrieel
conflict tussen een Itali-
aansbedrijfendeBelgische
en Nederlandse spoorbe-
drijven met zeer ontgoo-
chelde reizigers». Het ziet
erdusnietnaaruitdathijbij
deNMBSeengoedwoord-
je voor de Italiaanse trein-
constructeurzaldoen.
Gisteren raakte ook be-
kend dat vervoerder Arri-
va, een dochter van de
Duitsespoormaatschappij
Deutsche Bahn, vóór eind
2015 tussen de 16 en 22 in-
tercitytreinen per dag wil
laten rijden tussen Den
HaagenBrussel. Foto PN

«Werkende Vlaming betaalt elk jaar
3.000 euro aanWallonië en Brussel»
DegeldstromenvanVlaande-

rennaarWalloniëenBrussel

zijnna2008opgelopentot

eenrecordhoogtevan7,9mil-

jardeuro.Dat zegtN-VA.Per

werkendeVlamingvloeit

jaarlijks3.000euroweg.

N-VA nam de periode 2005-
2010 onder de loep en stelde
vast dat in het crisisjaar 2008
gebrokenwerdmetdetraditie
van trage groei van de trans-
fers. Inéénjaarstegendegeld-
stromen fors van 7,3 naar
7,9miljard. Enhoewel de eco-
nomie in 2010 opnieuw op-
veerde, zorgde dat niet voor
eenafname.VolgensN-VAver-
liep tussen 2005 en 2010 61%
van de transfers via de sociale

zekerheid,23%viadefinancie-
ringsweten16%viade federa-
le overheid.De sterkste groei
deedzichvoor indewerkloos-
heidsuitkeringen en de ge-
neeskundigeverzorging.
«Opvallend is dat de grootste
stijging van de geldstromen
zichvoordoetinBrussel:+50%.
In Wallonië is dat 6%. En dat
terwijl Brussel in de jaren ne-
gentignogeenbronvantrans-
fersnaarWalloniëwas», aldus
fractieleiders Jan Jambon en
MatthiasDiependaele.
Bij het cijferwerk telde N-VA
interestlasten niet mee. De
partij benadrukt ookdat er op
zich niksmis is met transfers.
«Wij zijn niet tegen solida-
riteit, op voorwaarde dat het

transparantgebeurtenaanzet
tot verbetering. Het huidige
systeem beloont slecht
beleid.»
De oplossing volgens N-VA is
een confederale staatsstruc-
tuur waar elke regio verant-
woordelijk is voor zijn eigen
inkomstenenuitgaven. (DDW)

Eenwetsvoorstel van de liberale en
socialistische partijen om euthana-
sie uit te breiden totminderjarigen,

zet demeerderheid onder hoogspan-
ning. CD&V en cdH, die het voorstel
niet zien zitten, zijn verontwaardigd

dat zij gepasseerd werden.
«Wij zijn de grootste Vlaamse

regeringspartner. Het zou een heel
slechte zaak zijn als er nietmet

onzemening wordt rekening gehou-
den», sneert vicepremier De Crem.

Euthanasie onder 18

splijt meerderheid

CHRISTENDEMOCRATEN MISNOEGD
OVER VOORSTEL PAARSE COALITIE

WIJ ZIJN DE GROOTSTE
VLAAMSE REGERINGSPARTNER.
DIE KAN MEN NIET NEGEREN
Pieter De Crem (CD&V)

Flahaut schakelt

micro Brems uit

Kamervoorzitter André

Flahaut (PS) heeft gisteren

zonder pardon de micro

vanEvaBrems(Groen)uit-

geschakeld toen ze de toe-

gelaten spreektijd over-

schreed.Bremswasnetvu-

rigaanhetbepleitenwaar-

om prins Laurent geen

boom had mogen planten

in Israël, toen Flahaut het

welletjes vond en de knop

omdraaide. Dat zorgde

voor enige deining in de

Kamer.DezittingoverLau-

rentwerd geschorst omdat

er amper regeringsleden

aanwezigwaren. (PGL)
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ANNICK GROBBEN

Demeest krasse bewering in Boëls persbericht is
diewaarinzesteltdatdediscriminatie jegenshaar
en haar familie — sinds in 1999 bekendraakte dat
ze de vermeende dochter is van Albert II — «heeft
geleid tot een heleboel problemenwaaronder af-
gesloten bankrekeningen». Al geeft ze daar zelf
geennadere toelichtingbij.
«Dit lijkt me toch zeer, zéér straf», zegt royalty-
watcher Jan Van den Berghe. «Misschien onder-
schatten we de invloed van het koninklijk hof.
Maar ik kan me toch niet voorstellen dat het hof
zoveel macht heeft dat het de rekeningen van
Delphinekanblokkeren.En ikvind:als jemetzo’n
beschuldigingafkomt,moet jedieookbewijzen.»

Filip opeten

Boël zegt verder dat ze sinds 1999 al jaren tever-
geefs contact met de koning zoekt. Door hem
brieven te sturen. Maar ook via religieuze leiders.
Volgens Mario Danneels is het meer dan
waarschijnlijkdatBoëldaarmeedoeltopkardinaal
Danneels enpriester Staf Nimmegeers. «Delphine
heeft kardinaal Danneels ooit rechtstreeks ge-
contacteerd om te bemiddelen tussen haar en de
koning», aldus Mario Danneels. «En Nimmegeers
heeft ooit gepoogd om bij het hof te bemiddelen,
maarookdiepoging ismislukt.»

Dat Delphine Boël te kennen geeft dat ze ook
in haar professionele activiteiten wordt ge-
dwarsboomd, daarvanwarenal voorbeelden
bekend. «Sybille de Selys Longchamps,
Delphines moeder, is in 2005 zelf verbolgen
naar de pers gestapt om te hekelen dat haar
dochteroptwéégaladiners tergelegenheidvan
het 175-jarige bestaan van België was gewraakt,
omdat ook prins Filip daar aanwezig was», aldus
Jan Van den Berghe. «En dat dat een enorme klap
wasvoorDelphine.»
«EntoeneenworstenbedrijfuitCharleroiDelphine
had gevraagd om een kunstwerk te maken voor
een galafeest van het Vlaams Verbond van
Ondernemingen, is ze de dag zelf nog van de
gastenlijst geweerd omdat prins Filip er ook
zouzijn», vervolgtVandenBerghe. «Sybille
heeft daar toen op de Franstalige tv van
gezegd: ‘Waarzijnzebangvan? Delphine

zal Filipnietopeten,want ze is geen leeuw.’»
«Wat er in mijn ogen uit haar persbericht
spreekt? Dat Delphine echt ten einde raad is»,
aldusMario Danneels. «Zeheeftdevoorbije ja-
ren achter de schermen alles, maar dan ook
alles geprobeerd om de erkenning van haar
vader te krijgen. En dat heeft ze zeker ook
voor haar twee kleine kinderen gedaan. Als
je dan vaststelt dat het nergens toe leidt én
dat het haar een hoop pesterijen oplevert,
vind ik het echt niet verwonderlijk dat ze
juridische stappenonderneemt.»

Boek

«Hetzouweleenskunnendatdewereld
sneller dan voorzien kennismaaktmet
het manuscript over haar relatie met
AlbertdatDelphinesmoederSybille in
Parijs klaar heeft liggen», besluit
Mario Danneels. «Dat boek zou nor-
maal pas worden uitgebracht nadat
Albert en Sybille dood zijn. Maar ik
hoor dat Sybille er sterk aan denkt
om het sneller uit te brengen als
haar dochter nog meer onrecht
wordtaangedaan.»
Royaltywatcher Kathy Pauwels
van VTM: «Sybille de Selys Long-
champs heeft eergisteren
persoonlijk gebeld met Ingrid
Sartiau, de vermeende Vlaamse
dochter van de Spaanse koning
Juan Carlos. Om haar boosheid
uit te spreken omwat Delphine
wordtaangedaan.»

Jarenlange pesterijen en discriminatie liggen aan de grondslag van de gerechtelijke stap-

pen die Delphine Boël onderneemt tegen haar vermeende biologische vader, koning Albert

II. Dat zegt Boël zelf in een ophefmakend persbericht, waarin ze zelfs gewagmaakt van

«afgesloten bankrekeningen» en aanhaalt dat haar vele brieven en pogingen om de zaak

binnenskamers te bespreken, op niets uitdraaiden. «Zemoet echt ten einde raad zijn»,

zegtMario Danneels, die haar bestaan als buitenechtelijk koningskind in 1999 uitbracht.

ZE MOET TEN EINDE RAAD
ZIJN. ZE HEEFT ÁLLES
GEPROBEERD OM ERKENNING
TE KRIJGEN, MAAR DAT
LEVERT HAAR ALLEEN EEN
HOOP PESTERIJEN OP
Mario Danneels

**

Journaliste Hilde Sabbe over Boëls persbericht

Zakelijk engoedonderbouwd.Dat
is hetminstewat je kan zeggen
vanhet persbericht vanDelphine
Boël. Argumenten in plaats van
emoties.Hier spreekt de
volwassenvrouw, niet het
veronachtzaamdekind.
Waaromheeft zedeze tochwel
onverwachte stap—de rechts-
zaak, de eis omeenDNA - test—
gezet?Antwoord: dehele situatie
rondhaar afkomst leidde tot
discriminatie,met afgesloten
bankrekeningenenbemoeienis-
sen rondhaarwerk als concrete
voorbeelden.
Dezeverklaring is ookeen

antwoordaandiegenendie
vondendat zebestwat discreter
hadkunnenzijn. ‘Moet het
allemaal zopubliekelijk?’, hoorde
je hier endaar. Zulkedelicate
familiekwesties gooi je tochniet
op straat—enal helemaal niet als
het omkoningengaat.
Helemaalmeeeens, lijktDelphine
te zeggen. Ik hebmijn vader
proberen tebereikenvia brieven,
tussenpersonenuit de religieuze
enpolitiekewereld.Allemaal te-
vergeefs.Met anderewoorden: er
bleef haar geenandere keuze.De
rechtszaakwasgeen impulsieve
opwelling,maar de logischeuit-

komst vandedoorAlbert gekozen
weg.Geen speld tussen te krijgen.
Rationeel blijft ze ook in haar
toekomstverwachtingen.
«Ik denkniet datmijn actie de
discriminatie kandoen stoppen
of depersoonlijke relatiemet
mijn vader zal verbeteren.»Met
anderewoorden: zegelooft niet
meer in sprookjeswaarin de
koning tot vaderwordt gezoend.
Maar dewaarheid heeft zijn
rechten, endaar gaat ze voor.
Nietmeer,maar vooral ookniet
minder.

DELPHINES
LETTERLIJKE
MEDEDELING

«Ik hebdeze zeermoeilijke

stapgezet omdatde situatie

rondmijnbestaanontaard is

indiscriminatie tenopzichte

vanmij enmijn familie.Dit

heeft geresulteerd in een

heleboel problemen,waar-

onderafgeslotenbank-

rekeningen, het belandenop

de zwarte lijst vanPolitically

ExposedPerson (iemandmet

eenprominentepublieke

functie of iemanddie ver-

want ismet zo iemand),

bemoeienissenmetmijn

professionele activiteiten en

andere episodes vanklink-

klarediscriminatiewaarvoor

geenafdoendeoplossing is

gevonden.Dit probleemstaat

rechtstreeks in verbandmet

Alberts stilzwijgen.»

«Al sedert 1999, toen ik

‘ontdekt’werddoordemedia,

heb ikopnieuwcontact

gezochtmetAlbert door

hembrieven te sturen, via

religieuze leiders of viaprivé-

contacten,metals doel de

situatie tussenons te

normaliseren.»

«Aangezienalmijnpogingen

omdeze zaken langsprivé-

weg tebehandelenopniets

uitdraaiden, heb ikmet grote

vastberadenheidbeslotende

juridischeweg in te slaan. Ik

hebbesloten eenberoep te

doenopdeburgerlijke recht-

bankenomeenbeetje

duidelijkheid en trans-

parantie te bieden.»

«Ik geloof niet datmijn

gerechtelijkeactie dediscri-

minatie zal stoppenofmijn

persoonlijke relatiemetmijn

vader zal verbeteren,maarde

DNA-tests zullenmijn identi-

teit onomstotelijk bewijzen.»

DELPHINEBOËL

Volwassen reactie

STICHTING BOËL
IN HET ROOD

Deljim, het bedrijf van
Delphine Boël, kampt met
rode cijfers. Dat blijkt uit in-
formatie van economist en
paleiskenner Thierry Debels.
Hoewelernoggeenaanvraag
tot faillissement werd in-
gediend, zou de stichting
volgens Debels virtueel wel
degelijk failliet zijn. Deljim
stapelde «doorde jarenheen
de schulden op». Zo zou de
stichting die instaat voor de
verkoop van haar kunst-
werken in 2011 een verlies
genoteerdhebbenvan41.000
euro, nadat een jaar eerder
12.000 euro in het roodwerd
gegaan.

«Als brieven
niks uithalen,

dan een proces»

Buitenechtelijke dochter Albert II praat voor het eerst over haar gerechtelijke stappen

Is dit de reden waarom
Delphine alleen haar
halfbroer Filip en half-
zusAstrid,maarnietdie
andere halfbroer heeft
gedagvaard? Op deze
heel recente foto ligt ze in
de armen van Laurent. De
twee kunnen het heel goed
metelkaarvinden,zoschrijft
‘ParisMatch’dezeweek. En
die goede verstand-
houding duurt al ver-
scheidene jaren. Al in
2008 werd de eerste
foto gemaakt van
Laurent en zijn halfzus.
Toen waren ze met hun
respectievelijke partners
Claire en Jim O’Hare op een
defilévanhetmodehuisChine. Hetvier-
tal poseerde toen voor de eerste keer samen
voordefotografen. (PhG)Repro Paris Match

GOEDE VERSTANDHOUDING MET LAURENT

Boël in één van

haar zelfgemaakte

tronen. Foto PN
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