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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der 

Koningin 

 

 datum 3 juli 2008 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31505 Technische aanpassing en actualisering van de Wet financieel statuut van het 

Koninklijk Huis 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 3 juli 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.  

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel I, onderdelen A en B 

8 (Brinkman) 

Dit amendement handhaaft de verdeling van de uitkering in drie componenten: inkomen, 

personeel en materieel. 

Het amendement brengt geen wijziging in de uitkeringen per gezin. Het verschil t.o.v. het 

wetsvoorstel in de bedragen per persoon vloeit hieruit voort dat het wetsvoorstel een 

groter percentage van de gecombineerde personeels- en materieelkosten toerekent aan de 

Koning, de vermoedelijke opvolger en de Koning die afstand heeft gedaan. Dit is gedaan 

om de nabestaanden van deze personen in staat te stellen, voor een geleidelijke afbouw 

van het personeelsbestand te kunnen zorgen. Nu evenwel dit amendement geen 

gecombineerde personeels- en materieelkosten meer onderscheidt, is deze gewijzigde 

toerekening in het amendement ongedaan gemaakt, hetgeen leidt tot een andere uitkomst 

van de in artikel 1, eerste lid, genoemde bedragen. De bedragen per gezin blijven evenwel 

ongewijzigd. 

Om geen afbreuk te doen aan de afbouw van personeel na overlijden zijn in dit 

amendement wijzigingen in artikel 2 aangebracht die ertoe leiden dat voor de afbouw 

ongeveer gelijke bedragen beschikbaar komen. 

Verworpen. Voor: PVV 


