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Koning Albert incasseert verlies op verkoop van zijn
luxejacht Alpa IV
Date : 4 augustus 2022

Nadat hij jaren te koop stond, heeft de luxejacht Alpa IV eindelijk een nieuwe
eigenaar gevonden. Dat zou moeten goed nieuws zijn voor de verkopers, koning
Albert (88) en zijn echtgenote Paola (84). De vraag blijft of beiden daar ook zo
over denken. De jacht werd in 2009 aangekocht voor 4,6 miljoen euro en werden
enkele jaren terug eerst discreet te koop gesteld. Later werd bekend dat de
verkoopprijs was gedaald tot 1,9 miljoen euro om daarna nog te zakken tot 1,7
miljoen euro. De verkoop werd ultiem gerealiseerd door de Turkse groep Ultramar
Istanbul. De voorbije jaren maakte het bejaarde echtpaar nog weinig gebruik van
de jacht. Enkele keren werd hij nog gebruikt door de kinderen van prinses Astrid
en prins Laurent. Met de verkoop wordt alvast ook een politiek controversieel
Belgisch hoofdstuk afgesloten.
In 2009 ruilde het koninklijk echtpaar hun 15 meter lange Quatuor in voor de
grotere 27 meter Alpa IV gebouwd door de Italiaanse constructeur Cantieri Navali
Rizzardi. De jacht, genoemd naar de eerste letters van Albert en Paola, haalt een
maximumsnelheid van 55 kilometer per uur en heeft vier slaapkamers, vier
badkamers, een volledig uitgeruste keuken, salon en ruimte voor bewaking aan
boord. Koning Albert probeerde de aankoopprijs in 2009 gedeeltelijk af te
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wentelen op defensie maar de toenmalige regering verhinderde dat. Toch voer de
jacht onder de Belgische vlag en kreeg hij een diplomatieke status mee. De Alpa
was ingeschreven als militair vaartuig met aan boord ook één
scheepscommandant en verschillende militairen die geleverd en betaald werden
door defensie. Als militair vaartuig moest ook geen BTW of inschrijvingsgeld
worden betalen. Als diplomatiek vaartuig betaalde de Belgische overheid ook alle
havenrechten van de Alpa IV.
Maar hieronder kennis met de Alpa IV.
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