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Brussel, 18 juni 2018

Geachte heer Volksvertegenwoordiger,

Ik schrijf u aan als raadsman van Z.K.H. Prins Laurent van België, omtrent de
aantijgingen die u kenbaar maakte o.a. in de krant Het Nieuwsblad van 17 mei
2018.
Onder de titel “N-VA beschuldigt Prins Laurent van fraude” geeft het artikel weer
dat
“ Prins Laurent heeft een valse aangifte ingediend bij premier Michel.
Dat concludeert regeringspartij N-VA op basis van zijn
activiteitenverslag, een jaarlijks overzicht dat de prins indient in ruil voor
zijn dotatie. Zo maakt hij geen gewag van zijn omstreden bezoek aan
de Chinese ambassade, dat hem onlangs nog een sanctie opleverde.
“Dit doet ernstige vragen rijzen over wat er nog allemaal ontbreekt”, zegt
Kamerlid Peter Buysrogge (...)”.
Deze informatie werd overgenomen in de hele geschreven- en audiovisuele pers,
in zusterkrant De Standaard onder de titel “N-VA beschuldigt Laurent van
gesjoemel”.
U heeft die communicatie niet bijgesteld in de loop van de dag, zodat de
informatie daarna ook nog eens in de overige geschreven pers overgenomen
werd, en nog steeds beschikbaar is op internet.
Zoals u behoort te weten legt artikel 15 van de Dotatiewet van 27 november
2013 echter geenszins op dat alle activiteiten van de leden van de koninklijke
familie op een exhaustieve manier worden opgesomd in hun jaarverslag,
hetgeen om die reden trouwens nooit de gangbare praktijk is geweest.

Bijgevolg kan uw betichting van “fraude”, “vervalsing” en “gesjoemel” op geen enkele manier verantwoord
worden, en getuigt die van een bijzonder kwaadwillig opzet, met name het imago van Z.K.H. Prins Laurent
te besmeuren.
U behoort eveneens te weten dat het publiekelijk en valselijk betichten van een strafrechtelijke inbreuk
het misdrijf van laster uitmaakt.
Artikel 443 van het Strafwetboek voorziet immers dat
“ Hij die in de hierna aangeduide gevallen aan een persoon kwaadwillig een bepaald feit ten laste legt, dat zijn eer kan
krenken of hem aan de openbare verachting kan blootstellen, en waarvan het wettelijk bewijs niet wordt geleverd, is
schuldig aan laster, wanneer de wet het bewijs van het ten laste gelegde feit toelaat, en aan eerroof, wanneer de wet dit
bewijs niet toelaat. “

Artikel 444 van het Strafwetboek voorziet voorts dat
“ De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig [euro]
tot tweehonderd [euro], wanneer de tenlasteleggingen geschieden :
(...)
Hetzij door geschriften, al dan niet gedrukt, door prenten of zinnebeelden, die aangeplakt, verspreid of verkocht, te koop
geboden of openlijk tentoongesteld worden; ”

Tevens maakt zulk gedrag eveneens een zware fout uit, in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk
wetboek.
Een Volksvertegenwoordiger staat immers niet boven de wet, en mag zijn functie niet ongestraft
misbruiken om de goede naam van medeburgers kwaadwillig te besmeuren op basis van lasterlijke
aantijgingen.
In overweging nemende de ongeziene ernst van die aantijgingen, en hun blijvend karakter, heeft Z.K.H.
Prins Laurent op 23 mei jongstleden de Eerste minister op de hoogte gesteld van zijn voornemen om u
voor de rechter te dagen. De eerste minister heeft hiertegen geen bezwaar geuit.
De aldaar te vorderen schadevergoeding zal integraal worden geschonken aan het vluchtelingenwerk.
Vooraleer daartoe over te gaan biedt Z.K.H. Prins Laurent u echter nog de mogelijkheid uw
verontschuldigingen aan te bieden.
Indien dat ten laatste aanstaande 21 juni en in oprechte, duidelijke en onmiskenbare bewoordingen
gebeurt, zal de zaak hierbij gelaten worden. Zoniet zal uw kwaadwillig opzet voor zover nodig bevestigd
worden, en gerechtelijk beslecht.
Hoogachtend,

Laurent Arnauts
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