Schriftelijke vraag

15 november 2016

van
Veerle Wouters, volksvertegenwoordiger
aan
de minister van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Regie der Gebouwen, Jan Jambon
betreffende
Kasteel van Ciergnon – kosten onderhoud en veiligheid

Het kasteel van Ciergnon, het buitenverblijf van koning Filip, is eigendom van de koninklijke schenking. Dit is een
autonome overheidsinstelling die instaat voor het beheer van de goederen eertijds nagelaten door Leopold II.
Deze goederen moeten ter beschikking gesteld worden van de troonopvolgers. De koninklijke schenking moet
zelfvoorzienend zijn.
Volgens de informatie waarover ik beschik staan politieagenten in voor de bewaking van het kasteel, ook wanneer
de koning niet aanwezig is. Het zou gaan om 8 tot 15 FTE. Dit terwijl het kasteel eigendom is van de koninklijke
schenking. Het gaat hier dus niet om het waarborgen van de veiligheid van de koning, maar om bewaking van een
leegstaand gebouw.
Sudpresse (15 juni 2016, blz. 20) meldt bovendien dat de Regie der Gebouwen voor 660.000 euro werken wil
uitvoeren aan het kasteel. Het zou gaan om een beveiligingsinstallatie die het kasteel beveiligd wanneer de koning
niet aanwezig is. Daar het een gebouw betreft dat eigendom is van de koninklijke schenking, dienen deze kosten
door de schenking gedragen te worden en niet door de belastingbetaler. Het gaat immers niet om de beveiliging
van de persoon van de koning, maar die van een gebouw.
Meer in het algemeen stelt zich de vraag of de Regie der Gebouwen instaat voor onderhoudswerken,
verbouwingswerken, … met betrekking tot het kasteel van Ciergnon.
Mijn vragen voor de minister:
1.

Bewaken politieagenten het kasteel van Ciergnon ook wanneer de koning niet aanwezig is?

2.

Zo ja, over hoeveel FTE gaat het? Wat is de kostprijs hiervan?

3.

Plant de Regie der Gebouwen een veiligheidsinstallatie te installeren en te bekostigen voor het
kasteel van Ciergnon?

4.

Zo ja, hoeveel bedraagt de kostprijs van deze werken?

5.

Waarom worden deze kosten niet gedragen door de koninklijke schenking?

6.

Neemt de Regie der Gebouwen andere kosten op zich met betrekking tot het kasteel van Ciergnon
(onderhoud, verbouwing, …)?
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Getekend,
Veerle Wouters

Volksvertegenwoordiger
(Vuye&Wouters)
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