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“Buitenechtelijk kind op de troon”
N-VA’ers willen macht van de koning ‘ontbloten’ met nieuw boek
Helemaal niet kunnen, vinden ze
het dat de ‘overschot’ van de dotatie niet moet worden teruggestort
maar gewoon privébezit wordt.

BRUSSEL/RIEMST - Een koning?

Heeft ons land niet nodig. Daarvan zijn N-VA-Kamerleden
Hendrik Vuye en Veerle Wouters
overtuigd. Maar nog meer
verzekerd zijn ze van het feit dat
ze die koning niet snel kwijt
zullen zijn. “Er rust een taboe op
de monarchie. Sire, nederig
buigen wij het hoofd, lijkt het
motto van vele politici en wetenschappers”, menen ze. In 25
voorstellen proberen de twee dan
maar de koninklijke macht aan
banden te leggen. Compleet met
belastingen, Delphine Boël als
mogelijke troonopvolger en geen
kersttoespraak meer.

Delphine Boël

Caroline VANDENREYT

Een jaar lang hebben Kamerleden Hendrik Vuye (die als decaan
rechten hielp opstarten aan
UHasselt) en Veerle Wouters uit
Riemst de Belgische monarchie
onder de loep genomen. Hij doorploegde de grondwettelijke regels,
zij bekeek het kostenplaatje. Het
resultaat is een boek van bijna 500
bladzijden: ‘De maat van de monarchie’.
“Aanvankelijk dachten we aan
een opiniërend boek, we moeten
niet onder stoelen of banken steken dat we republikein zijn. Maar
hoe meer ons onderzoek vorderde, hoe surrealistischer de resultaten. Zo hebben we het dan ook geschreven, zonder opinie. Want dat
zou alleen maar afbreuk doen.”
Dat Albert II tijdens de regeringsvorming zijn boekje te buiten ging
(en weigerde Bart De Wever de titel van verkenner te geven), is een
van die vele ‘resultaten’ die zwaar

“Monarchie rijmt voor ons niet op democratie”, vinden Hendrik Vuye en Veerle Wouters. FOTO GUY PUTTEMANS
op de maag liggen. Zoals het feit
dat Boudewijn ministers weigerde
te benoemen of de abortuswet niet
wilde tekenen. “Niet één maar
meerdere schendingen van de
grondwet.”

Prins Laurent

Ook over de centen hebben ze een
en ander te zeggen. “De civiele
lijst - het geld dat de koning krijgt
om zijn ambt uit te oefenen, red -

van Filip bedraagt 11,5 miljoen
euro. Maar in werkelijkheid kost
de monarchie ons 36 miljoen euro
per jaar. Met veel verdoken kosten, zoals de bescherming van de
koning, onderhoud van de paleizen, verwarming,... Om nog maar
niet te spreken van de dotaties van
Laurent en Astrid (samen 617.000
euro). Sinds vorig jaar moeten ze
jaarlijks een verslag maken van
hun activiteiten. Laurent komt

aan een totaal van 79 activiteiten.
Hij bezoekt het autosalon, is aanwezig op de nieuwjaarsreceptie op
het paleis, woont de mis bij ter nagedachtenis van leden van de koninklijke familie, kijkt naar The
Loft op het filmfestival, woont
een wedstrijd bij voor de mooiste
hond van Brussel... De taken van
Laurent en Astrid zijn echt niet
vergelijkbaar met een normale arbeidstaak”, benadrukt Wouters.

Eindigen doen de twee met 25
voorstellen ‘om het debat op gang
te trekken’. De belangrijkste:
X De koning schikt zich naar de
adviezen van de ministers. Elke
schijn van politieke macht moet
verdwijnen.
X In zijn job mag de vorst onschendbaar zijn, niet in familiezaken (een hint naar Delphine
Boël die maar niet erkend
raakt). Geadopteerde of buitenechtelijke kinderen zouden
ook troonopvolger mogen zijn.
X Majesteitsschennis is niet meer
strafbaar.
X De civiele lijst wordt opgedeeld in ‘vergoeding’ en ‘werking en personeel’. Zoals alle
Belgen moet de koning personenbelastingen betalen op het
eerste deel.
X Als de dotatie niet op is, moet
de rest overgedragen naar volgend jaar. De dotaties aan
Laurent en Astrid doven in 5
jaar uit. “Publiek geld dient
niet om koningskinderen te
onderhouden.”
X Toespraken door de koning
vertolken het standpunt van de
regering. De kerstspeech wordt
geschrapt.
X Tot slot: de formatie van de regering komt in handen van de
Kamer, niet van de koning.
X ‘De maat van de monarchie’, Hendrik
Vuye, Veerle Wouters, Uitgeverij Vrijdag

Energieverbruik moet
gesjoemel tegengaan
van steuntrekkers
BRUSSEL - Het Riziv wordt

betrokken in het proefproject
waarbij op basis van sterk
afwijkend energieverbruik,
fraude met uitkeringen kan
worden gedetecteerd.
Dat heeft
staatssecretaris voor de
strijd tegen
sociale
fraude Bart
Tommelein
(Open Vld,
foto) gisteren aangekondigd in
de Kamer.
De wettekst moet ervoor
zorgen dat nutsbedrijven en
distributienetbeheerders sterk
afwijkende verbruiksgegevens
van water, elektriciteit en gas
kunnen doorsturen naar de
Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ). Het gaat om een
afwijking van 80 procent van
het gemiddelde. Op die manier
kan bijvoorbeeld worden
achterhaald dat iemand zich als
alleenstaande opgeeft om zo
een hogere uitkering te krijgen,
terwijl hij met een gezin
samenwoont. De stemming
over het ontwerp vindt donderdag plaats. (b)

Hoeft niet. Wij doen dat elke dag voor u.
Indien nodig verlagen we onze prijs.

Kwaliteit

Kwaliteit

van bij ons

van bij ons

Crémant d’Alsace
A.O.P. brut
Cave de Bennwihr
75 cl
Reactie promo
concurrent

Pepersteak
Beenhouwerij

13,65 €/kg

Geldig t.e.m. 18/4/2016.

Ons vakmanschap drink je met verstand

Groene of rode
eikenbladsla
met wortel
Versmarkt

Reactie promo
concurrent

0,68 €

Zo garanderen we u de laagste prijzen.

Reactie promo
concurrent

8,84 €/L

6,63 €

