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Behalve de echte
Filip nam koningin
Mathilde gisteren na
de blijde intrede in

Hasselt ook een kar-
tonnen versie van de

koning, gemaakt door
de kindjes van basis-
school De Puzzel, mee
naar huis. Voor één
keer trof de koning een
nog stijvere versie van

zichzelf.
Al moet gezegd dat ko-

ning Filip zich gisteren
zeer vlot en vriendelijk
door het volk bewoog,
dat hem onder een stra-
lende zon uitbundig toe-
juichte. De koning heeft
duidelijk geluisterd naar
de kritiek dat hij bij mo-
menten krampachtig
overkomt. (kvh)

Niet zo stijf, Filip!

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

nieuw voor de Brugse politie-
rechter. Die gaf hem een geld-
boete en een fiks rijverbod.

Dat Dell’Anno niet enkel te-
gen zijn personeel en vriendin

uitvliegt, werd duidelijk toen
de politie hem vorige zomer
tweemaal in zes weken zonder
rijbewijs achter het stuur be-
trapte. ‘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 vol-
ledig voor vrijgesproken. (tlg)

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

Claudio Dell’Anno. Foto: kds

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 rege-
ring geeft de koning een dota-
tie en hoeveel personeel de
vorst daarmee aanwerft, is zijn
zaak. Maar naast het huisper-
soneel of de hoveniers wist tot
nu toe niemand op hoeveel ‘ge-
detacheerden’ – overheidsper-

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 daar-
rond hing, wordt nu weggeno-
men. In de wetsvoorstellen die
de Kamercommissie voor
Grondwetsherziening gisteren
goedkeurde, staat dat de ko-
ning straks nog maximaal 35
gedetacheerden mag uitkiezen.

Koning Albert II krijgt er nog
tien. Voor prinses Astrid, die
straks in opvolging van Filip
de buitenlandse handelsmis-
sies zal leiden, krijgt twee vol-
tijdse diplomaten ter beschik-
king. Prins Laurent tot slot
kan nog op één onderofficier
rekenen.

Eindelijk duidelijkheid en
transparantie, juichen de
meerderheidspartijen, die voor
de zomer samen met de groe-
nen een nieuwe regeling uit-
werkten rond de centen voor
de koning en de andere leden
van de koninklijke familie. Die

nieuwe financiële spelre-
gels kregen gisteren groen
licht van de Kamercommis-
sie.

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. Ko-
ningin Fabiola moet fors inle-
veren en valt terug op 461.500
euro. Voor prinses Astrid is
voorzien in 320.000 en voor
Laurent 307.000 euro. Voort-
aan moeten zij ook personen-
belasting ophoesten en BTW
en accijnzen betalen.

‘Dit is een grote stap voor-
uit. Alles is nu redelijk en ligt
in de lijn van de andere mo-
narchieën’, vindt Van Biesen.
N-VA laat een totaal ander ge-
luid horen. ‘De 11,5 miljoen is
al bijzonder riant en nu krijgt
de koning er nog eens 35 per-
soneelsleden gratis boven-
op. De civiele lijst zou alles
moeten financieren’, zegt Ka-
merlid Theo Francken.

De koning mag niet meer onbeperkt personeel
wegplukken bij de overheid. Vanaf nu kan Filip
nog maar op maximaal 35 diplomaten, militai-
ren of chauffeurs gratis een beroep doen.

FARID EL MABROUK

Koning krijgt nog
maar 35 gratis
personeelsleden

Het gaat om diplomaten
die hem adviseren,
militairen die hem
bewaken of chauffeurs die
hem overal rondvoeren

Aantal gedetacheerden van de overheid
voor het eerst aan banden gelegd

De 53-jarige Luc A. uit Lub-
beek is door de Leuvense cor-
rectionele rechtbank veroor-
deeld 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 undercoveropera-
tie in Nederland in 2012.

Een journalist die zich voor-
deed als pedofiel zou Luc A.
toen begeleiden naar Duits-
land, waar de Belg een klein
meisje zou ‘verdierlijken’. Op
een parking in de buurt van
Utrecht greep de Nederlandse

politie in, waarna A. voor twin-
tig 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 cel-
straf moet A. 2.750 euro boete
betalen en is hij voor tien jaar
uit zijn burgerrechten gezet.
De rechter beval zijn onmidde-
lijke aanhouding. Maar omdat
Luc A. al sinds april in een Bel-
gische cel zit, was dat slechts
een formaliteit. (tab)

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

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

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

Koningin Mathilde op de
foto met de kartonnen
Filip: Lachen! Foto: blg
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Geen cham-
pagne of flitsen-

de spandoeken,
maar een simpele

driekleur sierde de
boerderijpoort van

de familie Decraene
toen Igor Belgisch
kampioen werd. ‘De-
ze keer gaan we een

feestje geven met de
vrienden’, zegt broer

Thybo (18). Ze zijn met
zijn vijven, de broers Decrae-
ne, met Thybo als oudste, ge-
volgd door de kersverse we-
reldkampioen, Birger (15),
Raoul (14) en Merijn (12).
‘Igor heeft altijd goed mee-
gewerkt op de boerderij.
Nog altijd. We zijn melk-
boeren met 90 koeien. Zijn
taken zijn onder meer mel-
ken en eten geven. In het
weekend zit hij al van
’s morgens vroeg op het erf.
En als hij gaat trainen,

maakt hij dat hij op tijd weer
thuis is om mee te helpen.
Het is een harde werker.’

Ook in zijn sport. Hij kreeg
het fietsen niet van thuis

mee, integendeel. Als kleine
jongen werd hij op de mu-
ziekschool gedropt. Om klari-
net te leren spelen. Maar mu-
ziek lag hem niet, en dus
schakelde hij over op fietsen.
Amper twee jaar houdt Igor
zich met koersen bezig, en nu
is hij al wereldkampioen. En

toch blijft het een nuchtere
jongen met de voeten stevig
op de grond, zo weet iedereen
die hem kent. Een beleefde
kerel die altijd welgemeend
dank u wel zegt als iemand
hem een drinkbus aanreikt.
‘We zijn erg trots. Hij is een
doorzetter. Een sterk karak-
ter. We wisten al wel dat hij
een goede conditie had. Dat
zagen we wel tijdens het
werk. Maar wat hij nu ge-

presteerd heeft, dat durfde
niemand te voorspellen.’
Ook Igor zelf niet. Hij ging
voor een plek in de top vijf.

Boerderij overnemen

‘Igor is niet iemand die
gaat zweven’, gaat broer
Thybo verder. ‘Hij gaat mor-
gen gewoon weer naar
school, waar hij economie-
wetenschappen studeert, en
in het weekend zal hij weer
gewoon meehelpen op de
boerderij. Wereldkampioen
of niet.’ Want zomaar de
boerenstiel opgeven, dat
ziet Thybo zijn broer niet
doen. ‘We zijn allemaal trots
op onze afkomst. Ik denk
dat een van ons sowieso de
boerderij zal overnemen.
Daar veranderen die sport-
resultaten niets aan.’ Raoul

en Merijn houden zich
bezig met atletiek. ‘Mis-
schien ligt het wel aan
onze melk dat we goeie
sportlui afleveren’, zegt
Thybo. ‘We kunnen dat
niet zeker weten, maar
het zou leuk zijn.’
(lacht)

De ouders van de jon-
gens zijn meegereisd naar
Firenze om Igor te zien win-
nen. ‘Omdat de zoons het
bedrijf wel even konden
runnen’, zeggen ze. Met ge-
balde vuisten zagen ze hun
zoon triomferen. ‘Het is al-
lemaal zo onwerkelijk’, zegt
vader Stefaan Decraene. ‘Ei-
genlijk waren wij al dolge-
lukkig met die provinciale
titel. Maar het sprookje
blijft maar duren.’

In het weekend melkt hij
’s ochtends de koeien, na zijn trai-

ning voedert hij het vee. Een
eenvoudige jongen, maar sinds

gisteren is boerenzoon Igor
Decraene (17) uit Waregem
wereldkampioen tijdrijden bij

de junioren. ‘Misschien heeft
onze melk wel geholpen’, zegt

zijn broer.

KIM CLEMENS, HUGO COOREVITS EN KAREN VERHULST

IGOR DECRAENE (17), de boerenzoon
die plots wereldkampioen werd

‘Misschien won hij wel
dankzij onze melk’

Thybo, Birger, Raoul en Merijn
zijn natuurlijk apetrots op hun
broer. ‘En het is nog een harde

werker ook!’ Foto's: Kurt Desplenter, blg

Helft gecontroleerde
tatoeagewinkels
kreeg waarschuwing

Van de 138 tatoeagewin-
kels die in 2012 werden
gecontroleerd door de
FOD Volksgezondheid,
kreeg de helft een waar-
schuwing. De meeste
waarschuwingen gingen
over het materiaal om
naald- en inktvoorraden
te beheren. Geen enkele
winkel werd gesloten. Dat
blijkt uit het antwoord
van minister van Volksge-
zondheid Laurette Onke-
linx (PS) op een vraag van
Bruno Van Grootenbrulle
(PS). (blg)

Scenarist Albert II:
‘Ik begrijp Wendy’

De aflevering van de
Eén-serie Albert II waarin
koningin Paola Wendy
Van Wanten (foto) als
‘hoer’ bestempelt, heeft
kwaad bloed gezet bij de
zangeres en haar partner
Frans Vancoppenolle. Die
laatste schreef gisteren

nog een open
brief aan de
makers waar-
in hij zijn on-
genoegen
ventileert en
overweegt
zelfs juridi-

sche stappen. ‘Ik heb alle
begrip voor de emotionele
reactie van Wendy Van
Wanten’, vertelt Albert II-
scenarist Paul Piedfort
nu. ‘Ik kan me best in-
beelden dat zo’n uitspraak
hard aankomt als je ze op
tv ziet. Maar bij het
schrijven van de dialogen
houden we in de eerste
plaats rekening met de af-
wikkeling van het verhaal,
minder met de impact van
wat wordt gezegd.’ (bpr)

Parket vervolgt
ex-manager Delhaize
voor privécorruptie

Het Brusselse parket
daagt op 8 november een
gewezen manager van de
warenhuisketen Delhaize
en een ingenieur van een
studiebureau voor de
rechter voor corruptie.
Wellicht wordt dit het
eerste grote proces over
corruptie in de privésfeer.

Delhaize ontdekte enkele
jaren geleden dat manager
Hugo J. bij het uitschrij-
ven van bouw- en onder-
houdswerken heel wat
voordelen kreeg van de
aannemers die de op-
drachten toegewezen kre-
gen. Het ging niet alleen
om cash geld, maar ook
om tal van voordelen in
natura, zoals snoepreisjes,
werken in zijn woning...

De manager kreeg daar-
bij hulp van een ingenieur
van een studiebureau dat
hij bij zijn aanbestedingen
betrok. Beide verdachten
en ook vijf betrokken aan-
nemers hebben bekente-
nissen afgelegd. (yb)

,,THYBO DECRAENE
Broer van Igor

In het weekend zit
Igor al van ’s morgens
vroeg op het erf

Foto: pn


