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VERPLEEGHUIS

Onvoldoendes voor
Ben Oude NijHuis
Het Rotterdamse verpleeghuis
Ben Oude NijHuis, dat op initiatief van Omroep Max-directeur Jan Slagter is opgericht,
scoort volgens de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd
(IGJ) op zeven van de tien punten onvoldoende. Het bestuur
heeft zes maanden de tijd om
verbeteringen door te voeren,
blijkt uit het onlangs verschenen rapport. Slagter richtte
het verpleeghuis anderhalf
jaar geleden op uit onvrede
met de ouderenzorg. Hij wilde
betere zorg en minder management en bureaucratie. De
inspectie ziet bij medewerkers
wel ‘goede intenties’. ANP
SLOTERVAARTZIEKENHUIS

Erbudak ontkent
verduistering
Aysel Erbudak ontkent het
wegsluizen van 1,2 miljoen
euro uit het Slotervaartziekenhuis. De oud-directeur kwam
gisteren voor de rechter. Het
OM beschuldigt haar van verduistering en valsheid in geschrifte. Erbudak werd in 2013
ontslagen bij het Amsterdamse
ziekenhuis, dat daarna in handen kwam van zorgondernemer Loek Winter en vorig jaar
failliet ging. Volgens Erbudak
is het ziekenhuis “door
machtsmisbruik te gronde
gegaan”, maar treft haar geen
blaam. Het OM komt morgen
met de strafeis. ANP
DUURZAAM BOUWMATERIAAL

Universiteit bouwt
met schimmels
Over het algemeen houden
mensen schimmels het liefst
buiten de deur, maar onderzoekers uit Utrecht zien juist
mogelijkheden om schimmels
in bouwmaterialen te verwerken. Onder de naam Fungar
willen wetenschappers van de
Universiteit Utrecht samen
met collega’s uit Denemarken,
Italië en het Verenigd Koninkrijk er duurzaam bouwmateriaal van maken. Ze zien materiaal voor zich van levende
schimmels die bijvoorbeeld
een gat kunnen laten dichtgroeien, of muren die zich aanpassen aan het weer. ANP
BITCOINFRAUDE

De Mol zet zaak
Facebook door
John de Mol wil een uitspraak
van de rechter in de zaak die
hij heeft aangespannen tegen
Facebook. De Talpa-oprichter
eist maatregelen tegen nepadvertenties waarin hij zogenaamd bitcoinproducten aanprijst. De rechter vroeg de
twee partijen tijdens een zitting begin juni met elkaar in
gesprek te gaan, maar na drie
maanden onderhandelen concludeert De Mol dat het niet
lukt om afspraken te maken
met Facebook. De Mol zegt dat
Facebook ‘een rookgordijn van
welwillendheid’ opwerpt,
maar niets wil vastleggen. ANP

De Blauwe Salon van Huis ten Bosch, het woonpaleis van de koning. FOTO ANP

INBOEDEL De inventarissen van de koninklijke paleizen zijn

eigendom van de staat. Waarom krijgt het Koninklijk Huis dan
toch geld voor het onderhoud?

Rutte moet ‘schimmige deal’
paleizen uitleggen aan Kamer
Robin Goudsmit
REDACTIE POLITIEK

FINANCIËN ORANJES LEIDDEN EERDER TOT DISCUSSIES

Het Koninklijk Huis ontvangt al ruim
dertig jaar ten onrechte vergoedingen
voor het onderhoud van de inboedel
van vier paleizen. Die inventarissen
zijn in het bezit van de Nederlandse
staat en worden ook op kosten van de
overheid onderhouden. Dat blijkt uit
onderzoek van NRC Handelsblad.
Meerdere Kamerleden willen opheldering van premier Rutte.
De overheid heeft de inventarissen
van drie koninklijke paleizen in de jaren tachtig van de vorige eeuw aangeschaft, juist om de kosten voor de
Oranjes te drukken. De inrichting verkeerde in slechte staat en moest worden opgeknapt, mede met het oog op
een nadere troonswisseling.
Voor de inboedels van de paleizen
Het Loo, Noordeinde en Huis ten
Bosch ontving toenmalig koningin Juliana in 1982 zo’n 20 miljoen gulden,
een bedrag dat nu ongeveer 17 miljoen
euro waard is. In 2009 volgde de aankoop van de inventaris van Soestdijk.
Daarvoor betaalde de overheid een
onbekend bedrag.
De eigen vergoeding die de Oranjes
kregen voor het onderhoud van de inventarissen werd nooit verlaagd of
stopgezet. Waarom is onduidelijk. Dit

• De verbouwing van Huis ten
Bosch, het woonpaleis van
de koning, kostte bijna 30
miljoen euro meer dan de
geraamde 35 miljoen. Uiteindelijk werd ongeveer 63 miljoen uitgegeven. Koning Willem-Alexander, koningin
Máxima en hun drie dochters
namen dit jaar hun intrek in
het paleis.
• In 2008 werd vastgelegd dat
prinses Amalia vanaf haar
18de verjaardag op 7 december 2021 per jaar 260.000
euro salaris zal ontvangen,

Kamerlid Joost Sneller
(D66): ‘Het is zonde
dat er gedoe blijft over
financiën’

plus een onkostenvergoeding
van 1,2 miljoen euro. Meerdere
politieke partijen vinden deze
toelage inmiddels te riant.
• De onderhoudskosten van De
Groene Draeck, het privéjacht
van prinses Beatrix, zorgden in
2007 voor ophef. Toen werd
duidelijk dat het onderhoud van
het schip voor rekening kwam
van het ministerie van defensie.
In 2016 bleek uit een rapport dat
de kwaliteit van het onderhoud
bovendien te wensen overliet.
De kosten waren hierdoor opgelopen naar 87.000 euro per jaar.

De premier gaf toe dat de
vergoedingen aan de
koning ‘verschrikkelijk
ingewikkeld’ zijn

jaar ontving de koning zo’n 320.000
euro, heeft NRC becijferd. Dat bedrag
is opgenomen in de eigen begroting
van de koning, als onderdeel van de
4,9 miljoen euro die hij ontvangt voor
‘personele en materiële kosten’. De
Tweede Kamer is nooit op de hoogte
gebracht van deze gang van zaken,
schrijft NRC.
Kamerlid Nevin Özütok (GroenLinks) noemt de vergoeding aan de
koning ‘een schimmige deal’. Ook Kamerlid Joost Sneller (D66) vindt de
dubbele betaling ‘dubieus’. “Het is
zonde dat er gedoe blijft over financiën”, zei hij gisteren tegen de NOS.
Sneller wil het liefst vandaag in het
vragenuur al een verklaring van minister-president Rutte.
In een eerste reactie gaf de premier
gisteren toe dat de vergoedingen aan
de koning ‘verschrikkelijk ingewikkeld’ zijn. Dat is volgens hem het resultaat van de ‘complexiteit van het in
de jaren 70 gekozen systeem’ waarbij
‘alles voor de restauratie van kleine
meubeltjes en spulletjes in één grote
pot is gedaan’. Rutte ziet echter geen
aanleiding voor verder onderzoek.
“Het lijkt allemaal te kloppen.” Zelfs
al zouden de Oranjes ten onrechte
vergoedingen hebben ontvangen, dan
hebben ze dat niet bewust zo geregeld, stelt de premier. “Die zitten niks
expres te doen.”

