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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2616
Vragen van de leden Van Velzen en
Van Raak (beiden SP) aan de
minister president, minister van
Algemene Zaken over «De Groene
Draeck». (Ingezonden 17 augustus
2007)
1
Wat is uw reactie op het bericht over
de kosten van het onderhoud van het
schip «De Groene Draeck», die in het
jaarverslag van Defensie van 2006
worden vermeld?1
2
Is het gebruik van De Groene Draeck
inderdaad een privé-aangelegenheid,
zoals gesteld wordt op de RVD-site
van het Koninklijk Huis?2
Deelt u de mening dat daar waar
het niet gaat om het gebruik van
een schip voor protocollaire
aangelegenheden, maar strikt om
privé gebruik, de onderhoudskosten
ook gedragen zouden moeten
worden door het Koninklijk Huis?
Kunt u aangeven hoe vaak dit schip
gebruikt wordt voor activiteiten die
niet als privé te bestempelen zijn?
3
Is het waar dat liggeld, verzekeringen
en brandstof door de Koninklijke
familie betaald worden? Waarom
worden (een gedeelte van) de
onderhoudskosten niet voor eigen
rekening genomen? Is er ooit een
afspraak gemaakt tussen het
Koninklijk Huis en het ministerie van
Defensie over het onderhoud van dit
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schip en de financiële afwikkeling hier
van? Zo ja, hoe luidt deze afspraak?
4
Hoe lang betaalt de Nederlandse
Staat al voor de onderhoudskosten
van dit schip? Kunt u een overzicht
geven van de uitgaven die de Staat
heeft gedaan vanaf de aanschaf van
het schip? Zo neen, waarom niet?
Kunt u aangeven, vanaf het eerste
onderhoudswerk, hoeveel dit de Staat
gekost heeft? Kunt u toelichten
waarom er dergelijk hoge bedragen
(€ 112.000,– in 2006) aan dit schip
uitgegeven zijn?
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op
eerdere vragen terzake van het lid
Brinkman, nr. 2060723300,
ingezonden 17 augustus 2007.
1

NOS-journaal, donderdag 16 augustus 2007.
2
http://www.koninklijkhuis.nl/content.jsp?
objectid=19117&highlights=groene,draeck

Antwoord
Antwoord van minister-president
Balkenende (Algemene Zaken).
(Ontvangen 5 september 2007)

gasten en voor representatieve
doeleinden door leden van het
Koninklijk Huis gebruikt. Bij
gelegenheid wordt met de Groene
Draeck ook deelgenomen aan
verschillende officiële evenementen,
bijvoorbeeld Sail Amsterdam,
vlootschouwen en het 25 jarig
Regeringsjubileum. Ik zie geen
aanleiding terug te komen op de
afspraken voor wat betreft kosten van
onderhoud en exploitatie, zoals
beschreven in het antwoord op de
vragen van het lid Brinkman
(Aanhangsel Handelingen nr. 2617,
vergaderjaar 2006–2007) en het
antwoord op de vragen van de leden
Spies en Knops (Aanhangsel
Handelingen nr. 2618, vergaderjaar
2006–2007).
3
Ja, door Hare Majesteit de Koningin
als eigenaresse.
4
Zie het antwoord op de vragen van
het lid Brinkman (kenmerk
2060723300) en het antwoord op de
vragen van de leden Spies en Knops
(kenmerk 2060723320).

1
Ik heb kennis genomen van het
bericht.
2
Het gebruik van het schip de Groene
Draeck moet in de regel worden
gezien als een particuliere
aangelegenheid. De Groene Draeck
wordt voor privé-ontvangst van
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