
2022D37700 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen 
voorgelegd aan de regering inzake de vaststelling van de begrotingsstaat 
van de Koning (I) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36 200 I). 

De voorzitter van de commissie,
Hagen 

De adjunct-griffier van de commissie,
Honsbeek 
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Nr Vraag 

1 Wat zijn de geldende regels om het predicaat «koninklijk» te 
verliezen? 

2 Hoe staat het met uitvoering van de aanbevelingen van de 
Algemene Rekenkamer over de transparantie van de begroting van 
de Koning? Kan nauwkeurig worden aangegeven waar op dit 
moment nog verschil van inzicht bestaat tussen het Ministerie van 
Algemene Zaken en de Algemene Rekenkamer? 

3 Hoeveel tijd spendeert de Koning per week aan sport? 
4 Hoeveel sportwedstrijden bezoekt de Koning per jaar? 
5 Kan er een opsomming worden gegeven van de fiscale voordelen 

die de Koning, zijn echtgenote, zijn voorganger en zijn opvolgster 
hebben ten opzichte van niet-koninklijke Nederlanders 

6 Hoeveel aan premies zouden de Koning, zijn echtgenote, zijn 
voorganger en zijn opvolgster afdragen als zij belasting zouden 
betalen? 

7 Welke korting/welke regelingen als het gaat om vermogensbelas-
ting heeft de Koning, zijn echtgenote, zijn voorganger en zijn 
opvolgster die niet-koninklijke Nederlanders niet hebben? 

8 Kunt u opsommen welke belastingvrijstellingen de Koning, zijn 
echtgenote, zijn voorganger en zijn opvolgster hebben? Kunt u 
aangeven wat de baten zijn als deze vrijstellingen niet zouden 
gelden? 

9 Zijn er nog juridische adviezen ingewonnen naar aanleiding van 
het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaarverslag van 
de begroting van de Koning 2021 waarin ze stellen dat hun eerdere 
aanbeveling om elke vijf jaar te toetsen of de hoogte van de 
B-component nog passend is weldegelijk uitvoerbaar is? 

10 Hoe vaak is de Koning en zijn gezin met de trein gegaan in plaats 
van met het vliegtuig sinds de begrotingsbehandeling van de 
Koning in september 2020? 

11 Klopt het dat het hoofd van de hofhouding (Grootmeester) alleen 
een man mag zijn? Is het in de praktijk mogelijk voor een vrouw 
om te solliciteren? Zo ja, zijn daar dan nog extra eisen aan 
verbonden? 

12 Wat zijn de taken van de Grootmeester? Wat zijn de taken van de 
Grootmeesteres? Klopt het dat de Grootmeester bezoldigd is, maar 
de Grootmeesteres niet? Zo ja, wat is hiervan de rede? 

13 Heeft de Koning personeel in dienst dat zich bezighoudt met sport? 
14 Wat is de stand van zaken met betrekking tot de procedure die 

door de stichting Faunabescherming is aangespannen tegen de 
subsidieverlening 2016–2021 aan het Kroondomein? Hoe luidde de 
uitspraak, als die al is geweest? 

15 Hoe vaak is er naar aanleiding van een overtreding van de 
mediacode een maatregel genomen/geageerd? Kunt u daar 
voorbeelden van geven? 

16 Wat voegt de mediacode toe aan het bestaande (Europese) kader 
en jurisprudentie? 

17 Welke acties zijn ondernomen sinds het aannemen van de motie 
van de leden Leijten en Wassenberg (Kamerstuk 35 925 I, nr. 7) 
over een herziening van de Wet financieel statuut van het 
Koninklijk Huis (WFSKH) om deze motie tot uitvoering te brengen? 
Wanneer kan de Kamer meer informatie over de uitvoering hiervan 
verwachten? 

18 De subsidie voor beheers- en inrichtingsmaatregelen voor 
Kroondomein Het Loo bedragen in 2023 0,8 miljoen euro; welke 
beheersplannen liggen hieraan ten grondslag en hoe worden de 
resultaten gemonitord? Kan de Kamer hiervan het meest recente 
verslag ontvangen? 
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19 Welke inspanningen zijn er verricht sinds de toezegging en de 
aangenomen motie van de leden Sneller en Bromet (Kamerstuk 
35 925 VII, nr. 18) om de openbaarheid van agenda’s van bewinds-
personen te verbeteren?
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