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Geachte voorzitter, 

 

 

 
 

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen die zijn gesteld in het verslag 

van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken naar aanleiding van de 

ontwerpbegrotingen van de Koning (Kamerstuk 36200-I, nr. 1) en van het 

Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van 

Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten voor het jaar 2023 (Kamerstuk 

36200-III, nr. 1). 

 

 

 
 

 

 

DE MINISTER-PRESIDENT, 

Minister van Algemene Zaken, 

 

 

 

 

Mark Rutte 
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Vragen bij de begroting van de Koning (I) 

 

Vraag 1 

Wat zijn de geldende regels om het predicaat ‘koninklijk’ te verliezen? 

 

Antwoord vraag 1 

In de Koninklijke Beschikking van 8 december 2004, nr. 9 staan de bepalingen om 

een predicaat te verlenen en in te trekken. Bij het proces over een eventuele 

intrekking van het predicaat heeft de commissaris van de Koning een 

coördinerende en adviserende rol. Als er voldoende aanleiding toe is, kan en zal 

een predicaat heroverwogen worden. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij 

wijzigingen in de juridische structuur van een rechtspersoon of wanneer de 

reputatie ernstig in het geding is, zoals bijvoorbeeld bij een strafrechtelijke 

veroordeling. Een bedrijf zal in het tweede geval eerst gevraagd worden een 

toelichting te geven op de ontwikkelingen en uit te leggen wat wordt ondernomen 

om die reputatie te herstellen en herhaling te voorkomen. Daarna kan op enig 

moment, mede op basis van de adviezen van de betrokken departementen, 

besloten worden over het al dan niet behouden of clausuleren van het recht een 

predicaat te voeren. 

  

Vraag 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? 

 

Antwoord vraag 2 

Gelijktijdig met de beantwoording van deze vragen is  een brief naar de Tweede 

Kamer gestuurd die ingaat op de motie Leijten/Wassenberg (Kamerstuk 35 925 I, 

nr. 7). Deze brief gaat ook in op de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer. 

 

Vraag 3 

Hoeveel tijd spendeert de Koning per week aan sport? 

 

Antwoord vraag 3 

Het is algemeen bekend dat Koning Willem-Alexander sportliefhebber is. Een 

nadere duiding over invulling van zijn vrije tijd is privé.   

 

Vraag 4 

Hoeveel sportwedstrijden bezoekt de Koning per jaar? 

 

Antwoord vraag 4 

De Koning bezoekt zeer regelmatig sportwedstrijden of sportgerelateerde 

evenementen vanuit zijn aanmoedigende, verbindende en vertegenwoordigende 

rol als staatshoofd. Dit kunnen wedstrijden zijn van een EK of WK waar Nederland 

goed presteert, als ook (delen) van amateurwedstrijden of bijvoorbeeld de 

jaarlijkse Koningsspelen. Onlangs bezocht de Koning sportdagen tijdens jubilea 

van de Krajicek Foundation en de Cruijff Foundation, voor kinderen die minder 

snel met sport in aanraking komen. Ook tijdens bezoeken aan het Oranjefonds 
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kan sport en spel een element zijn binnen een breder programma. Andere 

voorbeelden van zijn directe betrokkenheid bij sport zijn felicitaties bij winst van 

Nederlandse sporters op Wereldkampioenschappen en de ontvangsten van de 

Olympische en Paralympische medaille winnaars. Daarnaast was de Koning als 

Prins van Oranje van 1998 tot 2013 lid van het Internationaal Olympisch Comité. 

Bij zijn aantreden in 2013 legde de Koning zijn lidmaatschap neer. In september 

2013 werd hij benoemd tot erelid van het IOC. 

 

Vraag 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. 

 

Antwoord vraag 5 

Hoofdregel is dat de leden van het Koninklijk Huis belasting betalen. De leden van 

het Koninklijk Huis die een grondwettelijke uitkering ontvangen hebben een 

vrijstelling van inkomstenbelasting voor de grondwettelijke uitkeringen. Daarnaast 

hebben uitsluitend de Koning en de vermoedelijke opvolger, indien verkregen van 

een lid van het Koninklijk huis, een vrijstelling van successie- en 

schenkingsrechten. 

 

Vraag 6 

Hoeveel aan premies zouden de Koning, zijn echtgenote, zijn voorganger en zijn 

opvolgster afdragen als zij belasting zouden betalen? 

 

Antwoord vraag 6 

De reden voor de uitzonderingen op de belastingplicht voor de Koning ligt in het 

unieke karakter van zijn ambt waarin functie en persoon samenvallen en het feit 

dat hierbij geen sprake is van een vrijwillige keuze. Indien wordt overgegaan tot 

belastingheffing zou dat betekenen dat de uitkeringen en verstrekkingen in natura 

op grond van de Grondwet en de WFSKH niet langer netto worden verstrekt, maar 

bruto. Naast belastbare inkomsten zullen er ook aftrekbare kosten zijn. Vanwege 

het unieke karakter van de functie betreft brutering een complexe operatie waar 

mogelijk specifieke uitzonderingen in de fiscale regelgeving nodig zijn om rekening 

te houden met de specifieke situatie van de Koning en de andere 

uitkeringsgerechtigde leden. Om deze redenen is het niet mogelijk hierover een 

uitspraak te doen. Daarnaast zou aanpassing van de belastingvrijdom een 

herziening van de Grondwet en fiscale regelgeving vergen. 

 

Vraag 7 

Welke korting/welke regelingen als het gaat om vermogensbelasting heeft de 

Koning, zijn echtgenote, zijn voorganger en zijn opvolgster die niet-koninklijke 

Nederlanders niet hebben? 

 

Antwoord vraag 7 

De in artikel 40, tweede lid, eerste volzin, Grondwet genoemde specifieke 

vrijstelling voor vermogensbestanddelen die dienstbaar zijn aan de uitoefening 

van hun functie hebben hun feitelijke betekenis verloren toen de betreffende 

objecten in het verleden werden ondergebracht in verschillende stichtingen.  
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Vraag 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? 

 

Antwoord vraag 8 

Bij het antwoord op vraag 5 is aangegeven welke vrijstellingen van toepassing zijn 

voor de leden van het Koninklijk Huis die een grondwettelijke uitkering ontvangen. 

Deze vrijstellingen waarborgen een financieel onafhankelijke positie van de 

Koning. Als de uitzonderingen ongedaan zouden worden gemaakt, moet hiervoor 

de Grondwet worden gewijzigd. Bij het antwoord op vraag 6 is aangegeven dat 

brutering vanwege het unieke karakter van de functie een complexe operatie 

betreft waar mogelijk specifieke uitzonderingen in de fiscale regelgeving nodig zijn 

om rekening te houden met de specifieke situatie van de Koning en de andere 

uitkeringsgerechtigde leden. Om deze reden is het niet mogelijk hierover een 

uitspraak te doen.  

 

Vraag 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? 

 

Antwoord vraag 9 

Gelijktijdig met de beantwoording van deze vragen is  een brief naar de Tweede 

Kamer gestuurd die ingaat op de motie Leijten/Wassenberg (Kamerstuk 35 925 I, 

nr. 7). Deze brief gaat ook in op de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer. 

 

Vraag 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? 

 

Antwoord vraag 10 

Sinds september 2020 is dit niet voorgekomen. Helaas is reizen per trein niet 

altijd passend in verband met factoren zoals veiligheid, efficiëntie en flexibiliteit. 

Desalniettemin zal deze optie, met inachtneming van voornoemde factoren, iedere 

keer worden overwogen en wordt telkens bekeken of het mogelijk is het vervoer 

per trein in te passen in het reisschema.  

 

Vraag 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? 

 

Antwoord vraag 11 

Nee, dat klopt niet en er gelden geen verschillende eisen voor mannen of 

vrouwen. De Dienst van het Koninklijk Huis stelt zich tot doel gelijkheid, diversiteit 

en inclusie te bevorderen. 
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Vraag 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? 

 

Antwoord vraag 12 

De taken van de Grootmeester en de Grootmeesteres zijn – al doet de 

functienaam anders vermoeden - zeer verschillend van aard. De Grootmeester 

heeft de leiding over de gehele Dienst van het Koninklijk Huis (en het personeel) 

en is tevens het hoofd van de hofhouding. De Grootmeester adviseert en 

vertegenwoordigt de Koning, Koningin Máxima en andere leden van het Koninklijk 

Huis en is ook in contact met buitenlandse hoven en ambassadeurs. Daarnaast 

onderhoudt hij nauwe contacten met het Kabinet van de Koning en de 

Rijksvoorlichtingsdienst. Ook is de Grootmeester eindverantwoordelijk voor 

grootschalige evenementen zoals staatsbezoeken.  

De functie van Grootmeesteres is – net als die van hofdame en kamerheer – een 

onbezoldigde honoraire functie, zij ontvangt dus geen salaris. In voorkomende 

gevallen vervult de Grootmeesteres bij evenementen ook de taken van een 

hofdame. De Grootmeesteres onderhoudt sociale contacten met diplomaten en 

vertegenwoordigers van buitenlandse en internationale organisaties die in 

Nederland zijn gevestigd. Dit zijn bijvoorbeeld hoofden van diplomatieke missies 

en leden van internationale organisaties, zoals het Internationaal Gerechtshof.  

 

Vraag 13 

Heeft de Koning personeel in dienst dat zich bezighoudt met sport? 

 

Antwoord vraag 13 

Koning Willem-Alexander wordt door de Dienst Koninklijk Huis geadviseerd op 

veel verschillende thema’s waar sport er één van is. Op ‘sport’ als thema wordt 

zelfstandig geadviseerd evenals voor evenementen met een sportieve component.  

 

Vraag 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? 

 

Antwoord vraag 14 

Zie hiervoor de brief van de minister voor Natuur en Stikstof van 30 juni 2022 (TK 

35 925 I, nr. 15). Op 30 juni heeft de minister voor Natuur en Stikstof het 

bezwaar van Stichting Faunabescherming ongegrond verklaard. Stichting 

Faunabescherming is hiertegen in beroep gegaan bij het College van Beroep voor 

het bedrijfsleven (CBb). Deze procedure loopt momenteel nog. 

 

Vraag 15 

Hoe vaak is er naar aanleiding van een overtreding van de mediacode een 

maatregel genomen/geageerd? Kunt u daar voorbeelden van geven? 

Antwoord vraag 15 

Iedereen heeft recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In de 

mediacode is in 2005 beschreven hoe de bescherming van de persoonlijke 
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levenssfeer van leden van het Koninklijk Huis tot uitdrukking komt in 

samenwerking met de media. Basis en uitgangspunt zijn de geldende Europese 

wet- en regelgeving (EVRM) en jurisprudentie op het gebied van de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer zonder dat daarbij de persvrijheid en vrijheid van 

meningsuiting in het gedrang komen.  

 

De mediacode is vrijwillig en niet bindend: media beslissen zelf of ze wel of niet 

publiceren, maar publicaties van foto’s en video’s die de privésfeer betreffen 

kunnen onrechtmatig zijn. Desgevraagd geeft de RVD advies aan media over of 

een foto of video de privésfeer betreft of niet. Soms attendeert de RVD een 

medium na een publicatie, dat het beeld een privémoment betreft en verzoekt zo 

mogelijk de publicatie te verwijderen. Uiteindelijk is het in voorkomende gevallen 

aan de rechter te beslissen of privacy wordt geschonden en de wet wordt 

overtreden. Dat is sinds 2005 vijf keer gebeurd, zie hiervoor: 

https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/vragen-en-antwoorden/vraag-en-

antwoord/welke-uitspraken-heeft-de-rechter-gedaan-over-schendingen-van-de-

persoonlijke-levenssfeer-van-leden-van-het-koninklijk-huis. 

 

De fotosessies die jaarlijks worden georganiseerd kunnen gezien worden als een 

uitnodiging van het Koninklijk gezin in een privésetting zoals in de tuin van het 

woonhuis Paleis Huis ten Bosch of (voorheen) tijdens de vakantie in Lech om 

vervolgens erop te mogen vertrouwen dat media de wet- en regelgeving 

aangaande de persoonlijke levenssfeer respecteren. Bij de fotosessies vindt - 

wegens grote populariteit onder media - overigens vrijwel altijd een beperking in 

accreditatie plaats. In het geval van media die vóór een fotosessie privébeelden 

deelden van de leden van het Koninklijk Huis is door de jaren heen in enkele 

gevallen geen accreditatie verleend. 

 

Vraag 16 

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

jurisprudentie? 

 

Antwoord vraag 16 

De mediacode is gebaseerd op Europese wet- en regelgeving en jurisprudentie op 

het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De mediacode 

voegt geen wet- of regelgeving toe.  

Vraag 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? 

 

Antwoord vraag 17 

Gelijktijdig met de beantwoording van deze vragen is  een brief naar de Tweede 

Kamer gestuurd die ingaat op de motie Leijten/Wassenberg (Kamerstuk 35 925 I, 

nr. 7). Deze brief gaat ook in op de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer. 

 

https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/vragen-en-antwoorden/vraag-en-antwoord/welke-uitspraken-heeft-de-rechter-gedaan-over-schendingen-van-de-persoonlijke-levenssfeer-van-leden-van-het-koninklijk-huis
https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/vragen-en-antwoorden/vraag-en-antwoord/welke-uitspraken-heeft-de-rechter-gedaan-over-schendingen-van-de-persoonlijke-levenssfeer-van-leden-van-het-koninklijk-huis
https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/vragen-en-antwoorden/vraag-en-antwoord/welke-uitspraken-heeft-de-rechter-gedaan-over-schendingen-van-de-persoonlijke-levenssfeer-van-leden-van-het-koninklijk-huis
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Vraag 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? 

 

Antwoord vraag 18 

Zie hiervoor de brief van de minister voor Natuur en Stikstof van 13 juni 2022 (TK 

35925 I, nr. 14). Hierin staan de subsidievoorwaarden in beschreven, onder 

andere ook ten aanzien van beheer en monitoring. 
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Vragen bij de begroting van het ministerie van Algemene Zaken, het 

Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- 

en Veiligheidsdiensten 

 

Vraag 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 bewindspersonen te verbeteren? 

 

Antwoord vraag 19 

Het kabinet heeft kort na haar aantreden in januari 2022 stilgestaan bij het belang 

van de openbare agenda. Ook in de Voorlichtingsraad is meermaals gesproken 

over de openbare agenda. Sinds dit voorjaar wordt meer informatie op de 

openbare agenda van de bewindslieden op Rijksoverheid.nl gepubliceerd. Zo 

worden bij de agenda-items ook de telefoonnummers en/of emailadressen van 

contactpersonen gepubliceerd. Ten slotte is het streven om bij alle afspraken een 

korte omschrijving op te nemen. 

 

Vraag 1 

Wat zijn de regels voor hoe adviezen van het Klachtenmeldpunt inzake 

aanbestedingen UBR|HIS (Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Haagse 

Inkoop Samenwerking) moeten worden opgevolgd? Wat is gebruikelijk te doen 

met dergelijke adviezen? 

 

Antwoord vraag 1 

Adviezen van het Klachtenmeldpunt inzake aanbestedingen UBR|HIS zijn geen 

bindende adviezen. Het is gebruikelijk dat een aanbestedende dienst de uitkomst 

van een advies van het Klachtenmeldpunt inzake aanbestedingen UBR|HIS 

afwacht alvorens de aanbesteding voort te zetten. Wanneer het advies is 

ontvangen, gaat een aanbestedende dienst na of zij zich kunnen vinden in het 

advies en besluit de aanbestedende dienst aan de hand daarvan het advies wel of 

niet op te volgen. 

 

Vraag 2 

Kan worden toegelicht waarom ervoor gekozen is om het advies van het 

Klachtenmeldpunt inzake aanbestedingen UBR|HIS (Uitvoeringsorganisatie 

Bedrijfsvoering Rijk | Haagse Inkoop Samenwerking) over de aanbesteding 

opdrachtfotografie voor de Rijksoverheid naast u neer te leggen? 
 
Antwoord vraag 2 
Het Klachtenmeldpunt UBR|HIS heeft in de reactie aan de klager de 
aanbestedende dienst geadviseerd om de aanbesteding ‘on hold’ te zetten en om 

‘te (laten) onderzoeken of de gekozen aanbestedingsopzet recht doet aan de 
specifieke kenmerken van de markt en de mate waarin de gekozen route 
wenselijk en passend is in de fotografiebranche’. AZ heeft na weging van 
argumenten besloten om de aanbesteding voort te zetten, omdat de aanbesteding 
naar het idee van AZ wél recht doet aan de kenmerken van de markt en er in de 
aanbesteding keuzes gemaakt zijn in het belang van de individuele fotograaf. Ook 
was er op dat moment al één inschrijving van een marktpartij ontvangen en zijn 

er uiteindelijk totaal vier inschrijvingen ontvangen. 



 
 

  

   

 

 
 

  

 

Pagina 9 van 13 
 

Minister-President 

Datum  

6 oktober 2022  

Onze referentie 

4291546  

 

 

    

 

Vraag 3 

Welke maatregelen zijn genomen om een hogere bezoekerstevredenheid voor 

Rijksoverheid.nl in 2023 aannemelijk te maken? 

 

Antwoord vraag 3 

Dienst Publiek en Communicatie (DPC) voert continu onderzoek uit om de 

gebruiksvriendelijkheid van en informatievoorziening op Rijksoverheid.nl te 

verbeteren. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken of bezoekers eenvoudig hun 

informatie kunnen vinden en welke informatie zij missen. Voor Rijksoverheid.nl is 

een gemiddeld taalniveau B1 afgesproken. Daarnaast is er aandacht voor 

laaggeletterden. Hiervoor wordt taalniveau A2 toegepast. In 2023 wil DPC, in het 

kader van het programma Inclusie, meer informatie in eenvoudige taal aanbieden. 

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer mensen de website via hun smartphone 

benaderen. Daarom wordt extra aandacht besteed aan mobiel gebruik en het 

toepassen van afspraken over digitale toegankelijkheid, zodat mensen met een 

beperking de informatie op Rijksoverheid.nl kunnen raadplegen. Toepassing van 

organische vindbaarheid (SEO), zodat informatie op Rijksoverheid.nl goed 

vindbaar is in zoekmachines. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de 

bezoekers via een zoekopdracht in Google op Rijksoverheid.nl komt. 

 

Vraag 4 

Hoeveel van de 5.224 (X € 1000) euro voor coördinatie van het algemeen 

communicatie- en regeringsbeleid (Rijksvoorlichtingsdienst) in 2026 is 

gereserveerd voor het categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen? 

Hoeveel hiervan is juridisch verplicht? 

 

Antwoord vraag 4 

De bijdrage voor het categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen voor 

de periode 2021-2025 is overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van 

Financiën: in 2021 € 0,6 miljoen en vanaf 2022 t/m 2025 € 2,7 miljoen. Op dit 

moment zijn de bedragen voor de budgetoverheveling voor de jaren 2026-2030 

nog niet bekend. Wel wordt rekening gehouden met de bedragen die in de jaren 

2022-2025 zijn overgeheveld (€ 2,7 miljoen). Tevens wordt rekening gehouden 

met de jaarlijkse prijsindexatie. De bijdrage vanaf 2026 voor het 

categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen is niet volledig juridisch 

verplicht.  

 

Vraag 5 

Welke evaluaties zijn er bekend van de MoNo campagnes? Wat waren hiervan de 

uitkomsten? 

 

Antwoord vraag 5 

De resultaten van de campagne-effectonderzoeken van de Mono-campagnes 

worden gepubliceerd op Rijksoverheid.nl. De links naar de resultaten van de 

campagne in 2020, 2021 en 2022 zijn hier te vinden: 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes/documenten/rapporten/20

20/11/12/rapportage-campagne-effectenonderzoek-ceo-mono-automobilisten-en-

fietsers-2020 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes/documenten/rapporten/2020/11/12/rapportage-campagne-effectenonderzoek-ceo-mono-automobilisten-en-fietsers-2020
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes/documenten/rapporten/2020/11/12/rapportage-campagne-effectenonderzoek-ceo-mono-automobilisten-en-fietsers-2020
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes/documenten/rapporten/2020/11/12/rapportage-campagne-effectenonderzoek-ceo-mono-automobilisten-en-fietsers-2020
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes/documenten/rapporten/20

20/12/03/rapportage-campagne-effectenonderzoek-ceo-mono-zakelijk-2020 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes/documenten/rapporten/20

21/05/26/rapport-campagne-effectonderzoek-mono  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes/documenten/rapporten/20

22/04/22/campagne-effectonderzoek-mono-automobilisten-en-fietsers 

 

Vraag 6 

Welke inspanningen zijn er verricht sinds de behandeling van de begroting van 

Algemene Zaken in september 2021 om het gebruik van het woord ‘klant’ in 

overheidscommunicatie en uitvoeringsorganisaties (verder) terug te dringen? 

 

Antwoord vraag 6 

In 2021 is contact opgenomen met de Manifestgroep (het netwerk van 16 grote 

publieke dienstverleners die samen optrekken voor betere dienstverlening aan 

burgers en bedrijven) om aandacht te vragen voor de wenselijkheid om het 

gebruik van de term ‘klant’ zoveel mogelijk te vermijden. Het is aan de ministeries 

en publieke dienstverleners hierop toe te zien. De Dienst Publiek en Communicatie 

(DPC) spreekt in haar dienstverlening en communicatie over burgers om de 

doelgroep van de dienstverlening duidelijk te maken. 

 

Vraag 7 

Kunt u toelichten hoe het komt dat de omzet van de Dienst Publiek en 

Communicatie in 2023 stijgt met 27 miljoen euro? Kunt u toelichten wat hier de 

oorzaak van is? 

 

Antwoord vraag 7 

De omzetstijging is een prognose. De verwachte stijging betreft voornamelijk de 

verwachte hogere media-omzet en de te verwachten werkzaamheden van Dienst 

Publiek en Communicatie (DPC) voor de uitvoering van projecten en programma’s 

in het kader van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag 

(POK) en Werk aan Uitvoering (WaU).  

 

De media-omzet betreft alle mediabestedingen (inclusief 

arbeidsmarktcommunicatie) van de rijksoverheid en enkele zelfstandige 

bestuursorganen. Door gezamenlijk in te kopen behaalt de rijksoverheid 

inkoopvoordelen. DPC verzorgt de inkoop en administratie hiervan maar heeft 

geen invloed op deze bestedingen. De totale bestedingen van de deelnemende 

partijen zijn naar verwachting € 13 miljoen hoger. DPC is betrokken bij diverse 

projecten en programma’s in het kader van POK en WAU. Het betreft onder 

andere de ontwikkeling van een ‘1overheid’ waarmee de informatievoorziening en 

dienstverlening voor iedereen wordt verbeterd. Door bij de inrichting uit te gaan 

van het perspectief van mensen, ofwel de wensen en behoeften passend bij hun 

situatie (levensgebeurtenissen), in plaats van de logica en organisatie van de 

overheid, vinden mensen sneller het antwoord op hun vraag en krijgen zij betere 

toegang tot de dienstverlening waar zij recht op hebben. Verder voert DPC 

opdrachten uit in het kader van Open Overheid en Inclusievere dienstverlening. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes/documenten/rapporten/2020/12/03/rapportage-campagne-effectenonderzoek-ceo-mono-zakelijk-2020
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes/documenten/rapporten/2020/12/03/rapportage-campagne-effectenonderzoek-ceo-mono-zakelijk-2020
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes/documenten/rapporten/2021/05/26/rapport-campagne-effectonderzoek-mono
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes/documenten/rapporten/2021/05/26/rapport-campagne-effectonderzoek-mono
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes/documenten/rapporten/2022/04/22/campagne-effectonderzoek-mono-automobilisten-en-fietsers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes/documenten/rapporten/2022/04/22/campagne-effectonderzoek-mono-automobilisten-en-fietsers
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Ten slotte levert DPC een grote bijdrage aan de vindbaarheid van documenten die 

worden opgeslagen en gepubliceerd op open.overheid.nl door de metadatering bij 

die documenten te verzorgen. Mensen die informatie zoeken, kunnen de 

bijbehorende documenten daardoor veel beter vinden. 

 

Vraag 8 

Waarom wordt het woord ‘omzet’ gebruikt in begrotingen van de Rijksoverheid? 

 

Antwoord vraag 8 

De term omzet is een voorgeschreven term uit de regeling Agentschappen en de 

regeling Rijksbegrotingsvoorschriften. Dit is een gebruikelijk term in een baten-

lasten bedrijfsvoering. De agentschappen van het Rijk, waaronder de Dienst 

Publiek en Communicatie, voeren een baten- lastenboekhouding.  

 

Vraag 9 

Wat wordt er verstaan onder ‘beeldadvies’? Hoeveel fte’s houden zich bezig met 

‘beeldadvies’? 

 

Antwoord vraag 9 

Onder beeldadvies, dat is belegd bij het Beeldcentrum Rijksoverheid, wordt 

verstaan het adviseren van departementen en andere rijksorganisaties over het 

effectief inzetten van visuele communicatiemiddelen, zoals foto’s, video’s en 

infographics, en de correcte toepassing van digitoegankelijkheid en de 

rijkshuisstijl. De formatie die zich binnen het Beeldcentrum Rijksoverheid 

bezighoudt met beeldadvies bedraagt circa 9 fte over 2023. 

 

Vraag 10 

Op welke schaal worden de burgertevredenheid telefonie (cijfer 4,0 in 2022), 

burgertevredenheid e-mail (3,2 in 2022) en Bezoekerstevredenheid 

Rijksoverhied.nl (cijfer: 7,0 in 2022) gemeten? 

 

Antwoord vraag 10 

De schaal voor rijksoverheid.nl is van 1 t/m 10. De schaal voor telefonie en e-mail 

is van 1 t/m 5. 

 

Vraag 11 

De begroting van de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) kent een negatief 

saldo. Welke bezuinigingsvoorstellen liggen voor om dit gat te dichten? 

 

Antwoord vraag 11 

Het tekort bedraagt € 0,6 miljoen. Dat is overigens gelijk aan het tekort in de 

ontwerpbegroting 2022. Tijdens de covid-19 pandemie zijn diverse 

persconferenties gehouden die tot massaal bezoek aan www.rijksoverheid.nl 

hebben geleid. De infrastructuur van de website moest hiervoor worden versterkt. 

De structurele kosten hiervan bedragen € 0,6 miljoen. Door de Voorlichtingsraad 

is het besluit genomen dat deze beschikbaarheid in stand moet worden gehouden. 

De directies communicatie hebben gezamenlijk het vereiste bedrag in 2022 

betaald. De structurele financiering moet nog plaatsvinden in het kader van de 

http://www.rijksoverheid.nl/
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Business Case crisiscommunicatie waar mogelijk nog extra voorzieningen worden 

afgesproken. 

Vraag 12 

Welke maatregelen zijn genomen om een lager ziekteverzuim in 2023 aannemelijk 

te maken? 

 

Antwoord vraag 12 

In het ziekteverzuim is onderscheid te maken in kortstondig verzuim en langdurig 

verzuim. Het kortstondig verzuim wordt door managers en medewerkers opgepakt 

door continu het goede gesprek hierover te voeren in samenspraak met de 

bedrijfsarts. Hier zijn geen bijzonderheden te melden. 

Dienst Publiek en Communicatie (DPC) heeft momenteel te maken met een groter 

dan normaal langdurig verzuim op niet-werk gerelateerde medische gronden. Om 

dit verder terug te dringen en het handelingsperspectief te vergroten is er nauw 

contact met UBR bedrijfszorg. Er wordt regelmatig een sociaal medisch team 

(SMT) georganiseerd zodat een effectieve aanpak van verzuim op de agenda blijft 

staan.  

DPC investeert in preventie om (langdurig) verzuim te voorkomen. Hierbij ligt de 

focus op vitaliteit, toebedelen van een duidelijk takenpakket, verminderen 

werkdruk en vergroten van het werkplezier. 

 

Vraag 13 

Welke maatregelen zijn genomen om een hoger service niveau telefonie in 2023 

aannemelijk te maken? 

 

Antwoord vraag 13 

Het niet behalen van de service niveaus is veroorzaakt door de enorme toename 

van vragen over de covid-19 pandemie en met name over de maatregelen die de 

overheid heeft genomen. Ondanks een speciaal crisisinformatienummer van de 

NCTV (0800-1351) en aparte informatielijnen van de GGD voor testen en 

vaccineren kwamen er ook veel vragen bij het loket van DPC terecht. 

Voornamelijk in periodes direct na een persconferentie en bij het ingaan van 

zwaardere maatregelen zoals lockdowns. 

Informatie Rijksoverheid is niet ingericht als crisisloket, hier is een ander 

informatienummer voor namelijk 0800-1351. De Business Case 

crisiscommunicatie kan eventueel tot nieuwe inzichten en een nieuwe werkwijze 

leiden. Tot die tijd blijft de huidige werkwijze gehandhaafd. In reguliere jaren is de 

normale werkwijze en de minimum vereiste flexibiliteit altijd ruim voldoende 

geweest om de prestatie- en kwaliteitsindicatoren te behalen.  

Voor bellers was in 2021 de gemiddelde wachttijd tot zij een voorlichter aan de 

lijn kregen 49 seconden i.p.v. de vereiste 40 seconden. E-mailers kregen 

gemiddeld binnen 4 werkdagen een antwoord i.p.v. de vereiste 2 werkdagen. 

 

Vraag 14 

Welke maatregelen zijn genomen om een hoger service niveau e-mail in 2023 

aannemelijk te maken? 

 

Antwoord vraag 14 

Zie het antwoord op vraag 13. 
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Vraag 15 

Welke beleidsbesluiten en/of besluiten in de Tweede Kamer liggen er ten 

grondslag aan de uitbreiding van het fte-totaal met ruim 15%? 

 

Antwoord vraag 15 

De verwachte uitbreiding is een prognose die samenhangt met werkzaamheden 

die DPC naar verwachting voor diverse opdrachtgevers zal uitvoeren. De 

belangrijkste elementen hierin zijn de werkzaamheden in het kader van 

programma’s en projecten in het kader van POK en WaU en de uitvoering van 

Open Overheid zoals toegelicht in het antwoord op vraag 7. Daarnaast vindt er 

een uitbreiding plaats van de interne communicatiepool die onderdeel is van de 

formatie van Dienst Publiek en Communicatie (DPC). Departementen en publieke 

dienstverleners maken gebruik van de medewerkers in deze pool binnen hun 

eigen organisatie in geval van bijvoorbeeld crises en (veelal complexe) 

maatschappelijke vraagstukken. Via de pool kan ambtelijke communicatie-

expertise worden ingezet op tijdelijke opdrachten bij departementen en publieke 

dienstverleners. 

Vraag 16 

Welke inspanningen zijn er verricht sinds de behandeling van de begroting van 

Algemene Zaken in september 2021 om de aanbevelingen van het GRECO rapport 

uit 2019 verder uit te voeren en op te volgen? 

 

Antwoord vraag 16 

De minister van BZK heeft in de kabinetsreactie van 22 juli 2022 op de 

initiatiefnota van Omtzigt en Dassen over wettelijke maatregelen om de integriteit 

bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen, uiteengezet wat het 

kabinet tot nu toe in gang heeft gezet in het kader van integriteitsbeleid, evenals 

de acties die de komende tijd aanvullend worden ondernomen. Deze acties vloeien 

mede voort uit het rapport van GRECO uit 2019. Zelf heb ik uw Kamer op 15 

december 2021 geïnformeerd over de wijze waarop het beleid omtrent zakelijke 

en financiële belangen van (aantredende) bewindspersonen is uitgebreid naar 

aanleiding van de motie-Sneller (35925 III, nr. 9).  

 


