Koning 50 jaar: diner en openstelling Koninklijk Paleis Amsterdam
Hieronder vindt u een overzicht met antwoorden op veel gestelde vragen.
Openstelling Koninklijk Paleis Amsterdam
Q Wat is er te zien tijdens de 50 uur dat het Koninklijk Paleis Amsterdam is opengesteld?
Gedurende 50 uur is er een bijzondere programmering te zien die verband houdt met het
leven in het Koninkrijk der Nederlanden van de afgelopen 50 jaar.
Q Hoe kan ik kaarten reserveren voor de openstelling?
Meer informatie over het reserveren van toegangskaarten en de programmering van het
Paleis gedurende 50 uur volgt op een later moment.
Q Wat gebeurt er tijdens de feestelijke start van de openstelling van het Paleis?
Meer informatie hierover volgt op een later moment.
Diner
Q Hoeveel inschrijvingen zijn er?
Op de website www.WA50.nl zijn 11.493 inschrijvingen binnengekomen.
Dit getal betreft het aantal inschrijvingen, niet het aantal personen. Zo zijn er gevallen van
mensen die zichzelf hebben opgegeven, maar daarnaast ook door anderen zijn aangemeld.
Q Hoe worden de 150 gasten geselecteerd?
De 150 gasten worden via loting geselecteerd.
Q Worden alle inschrijvingen meegenomen in de loting ?
De inschrijvingen die meerdere malen zijn ingediend worden uit het totaal van
aanmeldingen gefilterd. Er wordt dus maar 1 inschrijving per persoon meegenomen in de
loting.
Alleen de inschrijvingen die voldoen aan alle gestelde voorwaarden worden meegenomen in
de uiteindelijke loting.
Q Maken alle inschrijvingen even veel kans op deelname aan het diner?
Uit de geldige inschrijvingen worden vijftig gasten met hetzelfde geboortejaar als Koning
Willem-Alexander, 27 april 1967, ingeloot. De andere 100 gasten worden uit de overige
kroonjaren geselecteerd.
Q Wanneer hoor ik of ik ben geselecteerd voor het diner?
Uiterlijk 3 april 2017 hoort u via e-mail of uw aanmelding al dan niet geselecteerd is.
Q Ontvang ik ook bericht als ik niet geselecteerd ben voor het diner?
Ja, iedereen die zich heeft ingeschreven ontvangt, uiterlijk 3 april 2017, bericht.
Q Ik heb iemand anders opgegeven voor het diner. Wie ontvangt er bericht? De persoon die ik
heb aangemeld of ik zelf?
Degene die het inschrijfformulier heeft ingevuld, ontvangt bericht. Het is aan te raden
degene die u opgeeft hierover te informeren.

Q Wat gebeurt er als een genodigde alsnog niet kan komen? Is de uitnodiging overdraagbaar?
De uitnodiging is persoonlijk en dus niet overdraagbaar. Bij tijdige afmelding wordt er
gezocht naar een vervanger die zich heeft aangemeld.
Q Wat is de dresscode voor het diner, kan ik dieetwensen doorgeven en waar vind ik
antwoorden op andere vragen over het diner?
De 150 gasten die zijn geselecteerd voor het diner worden ruim op tijd geïnformeerd over
de gang van zaken rondom het diner, zoals de dresscode, dieetwensen, toegangsregeling
etc.
Q Stel een jarige is gehandicapt? Kan hij/zij deelnemen aan het diner?
Het Paleis is goed toegankelijk voor minder validen en rolstoelgebruikers. Bezoek voor meer
informatie over faciliteiten op het Koninklijk Paleis Amsterdam de website
www.paleisamsterdam.nl
Q Zijn er ook nog andere (Koninklijke) gasten aanwezig of een vertegenwoordiging vanuit de
regering?
Het diner is uitsluitend voor de 150 ‘jarige’ gasten en Koning Willem-Alexander en Koningin
Máxima.
Q Waarom is het diner alleen voor mensen die een ‘kroonjaar’ bereiken?
Kroonjaren zijn bijzondere jaren. Ze worden vaak uitgebreider gevierd dan andere
verjaardagen. Dat er 150 gasten aan tafel zitten, die eveneens jarig zijn én een kroonjaar
bereiken, maakt het diner extra feestelijk.
Q Wat is een kroonjaar?
Een kroonjaar is een jaar waarin een door vijf deelbaar jubileum wordt gevierd. Aanmelden
kan dus als de persoon op 27 april is geboren in 1997, 1992, 1987, 1982, 1977, 1972,
1967, 1962, 1957, 1952, 1947, 1942, 1937, 1932, 1927, 1922, 1917, 1912 of
1907.
Q Wat gebeurt er met mijn gegevens in relatie tot de Wet bescherming persoonsgegevens?
De verstrekte gegevens worden enerzijds gebruikt om deel te kunnen nemen aan de loting
en anderzijds om uiteindelijke deelnemers te kunnen informeren over de uitslag. De
gegevens van de uiteindelijke genodigden worden daarnaast tijdelijk opgeslagen in een
bestand ten behoeve van een veiligheidscontrole door de Dienst Bewaken en Beveiligen. Na
afloop van het diner worden de verstrekte gegevens per omgaande gewist.

Staat uw vraag er niet bij? Neem voor al uw andere vragen contact op via
www.rijksoverheid.nl/contact.
Persverzoeken kunt u richten aan de Rijksvoorlichtingsdienst via RVD.pers.kh@minaz.nl

