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Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN VRAAG EN EEN ANTWOORD 
Vastgesteld 26 juni 2017 

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbe-
reidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te 
brengen in de vorm van een vraag met het daarop gegeven antwoord. 

De vraag is op 14 juni 2017 voorgelegd aan de Minister-President, Minister 
van Algemene Zaken. Bij brief van 23 juni 2017 is ze door de Minister-
President, Minister van Algemene Zaken beantwoord. 

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare 
behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid. 

De fungerend voorzitter van de commissie,
Pia Dijkstra 

De adjunct-griffer van de commissie,
Hendrickx 
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Vraag 1 
Waaraan wordt de verhoging van de functionele uitgaven van de Koning 
(605.000 euro) uitgegeven? 

Antwoord op vraag 1 
Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is in 
totaal 605.000 euro overgeheveld naar de begroting van de Koning, in het 
kader van loon- en prijsbijstelling en ter compensatie van de pensioenpre-
miestijging. Deze bijstellingen gelden voor de gehele rijksoverheid, de 
begroting van de Koning volgt hierin de rijksbrede ontwikkelingen. 

De bijstellingen betreffen de functionele uitgaven van de Dienst van het 
Koninklijk Huis (DKH) en zijn ten behoeve van personele en materiële 
uitgaven van DKH. Zo bestaat de loonbijstelling uit een vergoeding voor 
de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgevers-
lasten. Verder heeft het ABP per 1 januari 2017 de pensioenpremie 
verhoogd. Ter compensatie van de pensioenpremiestijging is € 342 
miljoen aan de loonruimte 2017 van de gehele rijksoverheid toegevoegd, 
waarvan het aandeel voor DKH bij Voorjaarsnota is verwerkt. Tot slot 
bestaat de prijsbijstelling uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 I, nr. 3 2


