Frequently Asked Questions: Prinsjesdag
Wat is de Miljoenennota?
De Miljoenennota bevat de belangrijkste plannen en keuzes van het kabinet voor het
komende jaar en geeft aan wat die plannen kosten. Daarnaast geeft de Miljoenennota een
omschrijving van de financiële en economische situatie van Nederland en hoe het kabinet
verwacht dat deze zich zullen ontwikkelen. De Miljoenennota is een toelichting op de
rijksbegroting. De Miljoenennota geeft ook aan hoe de overheidsfinanciën er voor staan, en
tot in hoeverre Nederland voldoet aan de Europese afspraken en doelen.
Wat is de Rijksbegroting?
De Rijksbegroting bestaat uit de begrotingen van alle ministeries samen. Hierin wordt
aangegeven hoeveel geld elk ministerie afzonderlijk ontvangt en welke uitgaven zij het
komende jaar verwachten. De Rijksbegroting geeft ook aan wat de ministeries willen
bereiken, hoe zij dat willen gaan doen en wat dat kost.
Nu de stukken bekend zijn, wat zijn de vervolgstappen?
Direct nadat de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingplan zijn voorgelegd aan
de Tweede Kamer, vinden de Algemene Beschouwingen plaats. Tijdens deze vergadering
krijgen Kamerleden de gelegenheid om te discussiëren over de regeringsplannen. Er wordt
gedebatteerd over het totale beleid die de regeringsplannen weerspiegelen, niet over de
specifieke voorstellen. Wel heeft de Tweede Kamer de mogelijkheid om moties in te
dienen, bijvoorbeeld met het voorstel om ergens extra geld aan te besteden.
Ondanks dat de Rijksbegroting een samenvoeging is van de begrotingen van alle
ministeries, moeten deze afzonderlijk beoordeeld en goedgekeurd worden door de Tweede
en Eerste Kamer. Zodra beide Kamers de wetsvoorstellen hebben goedgekeurd ligt de
Rijksbegroting vast. De vaststelling van de voorstellen en eventuele wijzigingen vindt
plaats vóór het einde van het jaar. Pas vanaf 1 januari 2021 mogen de respectievelijke
ministeries het begrootte geld uitgeven.
Waar kan ik de Miljoenennota en de Rijksbegroting online vinden?
De Miljoenennota en Rijksbegroting kunt u hier vinden.
Datum
6 – 9 Oktober
13 – 16 Oktober
27 – 30 Oktober
3 – 6 November
10 – 13 November
17 – 20 November
24 – 27 November
1 December

Begrotingsbehandelingen
Algemene Zaken, de Koning en Koninkrijksrelaties
Binnenlandse Zaken & Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking & Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Defensie & Economische Zaken en Klimaat
Het Belastingplan, inclusief stemmingen, & Buitenlandse Zaken
Sociale Zaken en Werkgelegenheid & Infrastructuur en Waterstaat
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit & Justitie en Veiligheid
Stemmingen over alle begrotingen
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