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Koning krijgt nog
maar 35 gratis
personeelsleden

Aantal gedetacheerden van de overheid
voor het eerst aan banden gelegd
De koning mag niet meer onbeperkt personeel
wegplukken bij de overheid. Vanaf nu kan Filip
nog maar op maximaal 35 diplomaten, militairen of chauffeurs gratis een beroep doen.
FARID EL MABROUK
Hoeveel personen er in totaal
voor de koning en op het paleis
werken, is niet duidelijk. ‘Het
koningshuis organiseert zich
zoals het dat zelf wil. Dat is
ook voorzien in de grondwet
en de civiele lijst’, zegt de
woordvoerder van het paleis,
Pierre-Emmanuel De Bauw.
Met andere woorden: de regering geeft de koning een dotatie en hoeveel personeel de
vorst daarmee aanwerft, is zijn
zaak. Maar naast het huispersoneel of de hoveniers wist tot
nu toe niemand op hoeveel ‘gedetacheerden’ – overheidsper-

Koning Albert II krijgt er nog
tien. Voor prinses Astrid, die
straks in opvolging van Filip
de buitenlandse handelsmissies zal leiden, krijgt twee voltijdse diplomaten ter beschikking. Prins Laurent tot slot
kan nog op één onderofficier
rekenen.
Eindelijk duidelijkheid en
transparantie, juichen de
meerderheidspartijen, die voor
de zomer samen met de groenen een nieuwe regeling uitwerkten rond de centen voor
de koning en de andere leden
van de koninklijke familie. Die
nieuwe financiële spelregels kregen gisteren groen
licht van de Kamercommissie.

Het gaat om diplomaten
die hem adviseren,
militairen die hem
bewaken of chauffeurs die
hem overal rondvoeren
Koningin Mathilde op de
foto met de kartonnen
Filip: Lachen! Foto: blg

Niet zo stijf, Filip!

De echte koning begaf
zich wel losjes tussen
de mensen. Foto: pn

Behalve de echte
Filip nam koningin
Mathilde gisteren na
de blijde intrede in
Hasselt ook een kartonnen versie van de
koning, gemaakt door
de kindjes van basisschool De Puzzel, mee
naar huis. Voor één
keer trof de koning een
nog stijvere versie van

zichzelf.
Al moet gezegd dat koning Filip zich gisteren
zeer vlot en vriendelijk
door het volk bewoog,
dat hem onder een stralende zon uitbundig toejuichte. De koning heeft
duidelijk geluisterd naar
de kritiek dat hij bij momenten krampachtig
overkomt. (kvh)

soneel dat voor een beperkte
tijd voor het paleis werkt – de
koning een beroep deed. Het
gaat om diplomaten die hem
adviseren, militairen die hem
bewaken, of chauffeurs die
hem overal rondvoeren. Zij
worden niet door het paleis
betaald, maar blijven hun loon
van de overheid krijgen.

Eentje voor Laurent
De onduidelijkheid die daarrond hing, wordt nu weggenomen. In de wetsvoorstellen die
de Kamercommissie voor
Grondwetsherziening gisteren
goedkeurde, staat dat de koning straks nog maximaal 35
gedetacheerden mag uitkiezen.

11,5 miljoen

Nog even ter herinnering:
koning Filip krijgt jaarlijks
een dotatie van 11,5 miljoen
euro. Zijn vader moet het
stellen met 923.000 euro. Koningin Fabiola moet fors inleveren en valt terug op 461.500
euro. Voor prinses Astrid is
voorzien in 320.000 en voor
Laurent 307.000 euro. Voortaan moeten zij ook personenbelasting ophoesten en BTW
en accijnzen betalen.
‘Dit is een grote stap vooruit. Alles is nu redelijk en ligt
in de lijn van de andere monarchieën’, vindt Van Biesen.
N-VA laat een totaal ander geluid horen. ‘De 11,5 miljoen is
al bijzonder riant en nu krijgt
de koning er nog eens 35 personeelsleden gratis bovenop. De civiele lijst zou alles
moeten financieren’, zegt Kamerlid Theo Francken.

Twee keer rijden zonder rijbewijs: nieuw
rijverbod voor chef-kok Claudio Dell‘Anno

In de val gelokte pedofiel (53) ook
veroordeeld voor kinderporno

Claudio Dell‘Anno (28), de
chef die in 2004 Mijn Restaurant won, kreeg een
rijverbod van negen
maanden omdat hij tot
twee keer toe zonder rijbewijs reed.

De 53-jarige Luc A. uit Lubbeek is door de Leuvense correctionele rechtbank veroordeeld tot 40 maanden cel voor
het bezit en de verspreiding
van kinderporno. Dat illegale
materiaal troffen speurders
aan op de computer van de
man, die eerder in de val liep
tijdens een undercoveroperatie in Nederland in 2012.
Een journalist die zich voordeed als pedofiel zou Luc A.
toen begeleiden naar Duitsland, waar de Belg een klein
meisje zou ‘verdierlijken’. Op
een parking in de buurt van
Utrecht greep de Nederlandse

Caudio Dell’Anno zal het negen maanden zonder rijbewijs
doen. Dat is niet de eerste
keer, want in de zomer van
2012 moest hij zijn rijbewijs
al eens enkele weken inleveren. Omdat dat hem echter
niet tegenhield om toch achter
het stuur te kruipen verscheen hij gistermorgen op-

Claudio Dell’Anno. Foto: kds
nieuw voor de Brugse politierechter. Die gaf hem een geldboete en een fiks rijverbod.
Dat Dell’Anno niet enkel tegen zijn personeel en vriendin

uitvliegt, werd duidelijk toen
de politie hem vorige zomer
tweemaal in zes weken zonder
rijbewijs achter het stuur betrapte. ‘Hij stelde zich verbaal
bijzonder agressief op’, zei
procureur Veerle Goeminne.
‘Ik voelde me geviseerd’, zegt
de man zelf.
Dat de jonge kok niet hoog
opliep met de agenten heeft
volgens zijn advocaat met het
verleden te maken. Dell‘Anno
werd door de rechtbank van
Kortrijk veroordeeld voor
frauduleuze praktijken. Hij
werd daar later in beroep volledig voor vrijgesproken. (tlg)

politie in, waarna A. voor twintig maanden de cel in vloog.
Na zijn uitlevering aan België
volgde de klacht wegens bezit
van kinderporno. ‘Op de pc van
de beklaagde stonden beelden
van baby’s, meisjes van zes tot
negen jaar en kinderen die
seksuele handelingen stelden’,
zei de rechter. Bovenop de celstraf moet A. 2.750 euro boete
betalen en is hij voor tien jaar
uit zijn burgerrechten gezet.
De rechter beval zijn onmiddelijke aanhouding. Maar omdat
Luc A. al sinds april in een Belgische cel zit, was dat slechts
een formaliteit. (tab)
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