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Geachte heer Visser,
Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw conceptrapport bij het
jaarverslag van de Koning 2017.
Tot mijn genoegen constateert u geen onvolkomenheden. De in het jaarverslag
opgenomen financiële informatie is rechtmatig, is deugdelijk weergegeven en
voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften. Ook de totstandkoming van de
bedrijfsvoeringsinformatie is deugdelijk tot stand gekomen en voldoet aan de
verslaggevingsvoorschriften.
Ten aanzien van de transparantie van de kosten van het koningschap concludeert
u tot mijn genoegen dat deze is vergroot. Zoals u terecht aangeeft, moet
transparantie in, navolging van de voorlichting Afdeling advisering van de Raad
van State 1, worden afgewogen tegen het belang van bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van de Koning. Artikel 41 Grondwet waarborgt de ruimte
die de Koning heeft voor de inrichting van zijn Huis. Deze waarborg is van
wezenlijk belang voor de eigen invulling die de Koning aan het koningschap geeft.
Hieraan is de voorwaarde verbonden van de inachtneming van het openbaar
belang door de Koning. Voor het in acht nemen van die voorwaarde bestaat
ministeriële verantwoordelijkheid. Als ijkpunten bij het in acht nemen van het
openbaar belang noemt de Raad van State met name het niet vermengen van
functionele mogelijkheden en privébelangen, het voldoen aan (inter)nationale
wet- en regelgeving en handhaving van de eenheid van de Kroon en het
regeringsbeleid. Deze ijkpunten zijn van belang voor de Koning bij de toepassing
van artikel 41 Grondwet maar eveneens voor de Minister-President, zowel bij de
beoordeling of het openbaar belang in acht wordt genomen als bij het bewaken
van de ruimte die de Koning heeft.
Vervolgens geeft u aan dat de afwegingen die de Minister-President maakt bij de
beoordeling inzichtelijk moeten zijn. Zoals ik in mijn reactie op de voorlichting
aangaf, moet de Minister-President desgevraagd aangeven op welke gronden hij
tot het oordeel is gekomen dat aan de voorwaarde van artikel 41 Grondwet – het
in acht nemen van het openbaar belang – is voldaan. In dat kader moet dan ook
de nieuwe intern administratieve organisatie en control framework voor de
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begroting van de Koning worden gezien. Daarin is een regulier overleg
opgenomen tussen de directeur Financieel-Economische Zaken van Algemene
Zaken en de Thesaurier van Zijne Majesteit de Koning van de Dienst van het
Koninklijk Huis (DKH). Bij dit overleg is een zogenaamde “brengplicht” aan de
zijde van de Thesaurier van kracht. Dit betekent dat de Thesaurier bepaalde
uitgaven of handelingen, die buiten de reguliere bedrijfsvoering van DKH vallen en
die naar zijn oordeel hiervoor in aanmerking komen, dient te melden aan AZ.
Op deze wijze baseer ik mijn oordeelsvorming of het openbaar belang in het
geding is, onder meer op periodieke contacten met de Koning, alsmede op
informatie vanuit DKH en van de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer in
het kader van de voorbereiding en verantwoording van de begrotingsuitgaven.
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Gelet op uw positieve oordeel, zie ik geen aanleiding voor een nadere reactie.

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,

Mark Rutte
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