Hoe de Tweede Kamer de rijksuitgaven controleert
de 8 stappen van de begrotingscyclus
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Miljoenennota en rijksbegroting

Prinsjesdag

Na de troonrede biedt de minister van
Financiën de Kamer de Miljoenennota en
rijksbegroting aan. In deze stukken licht
het kabinet de verwachte inkomsten en
uitgaven voor het volgende kalenderjaar toe.

De Koning spreekt de troonrede uit.
Zo opent hij officieel het nieuwe
parlementaire jaar van de Eerste en
Tweede Kamer.
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Algemene politieke beschouwingen
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De fractievoorzitters bespreken de
troonrede en de Miljoenennota met de
minister-president. Alle leden van het
kabinet zijn daarbij aanwezig. Kamerleden
kunnen moties indienen om ergens extra
geld aan te besteden.

Algemene financiële beschouwingen
De minister van Financiën licht in de Kamer het
huishoudboekje van het kabinet toe. Kamerleden
kunnen moties indienen wanneer ze liever zien
dat de minister andere keuzes maakt.
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Laatste vergaderdag van het jaar

Begrotingsbehandelingen

De Kamer stemt over de rijksbegroting en
alle ingediende wetswijzigingen. Hierna
weet het kabinet welke verzoeken van de
Kamer zij moet inwilligen en kan het nieuwe
begrotingsjaar op 1 januari van start gaan.

De Kamer neemt iedere begroting apart
onder de loep. De Kamerleden kunnen de
minister verzoeken het beleid op punten
te wijzigen.
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Verantwoordingsdag

Twee controle momenten van de Kamer

De regering stuurt op Verantwoordingsdag
het jaarverslag naar de Kamer. De Kamerleden
kijken of alle voorgestelde plannen van het
voorgaande kalenderjaar waargemaakt zijn. In
dezelfde maand nog debatteert de Kamer met
de minister van Financiën over het jaarverslag.

Kamerleden ontvangen uiterlijk 1 juni de
Voorjaarsnota en uiterlijk 1 december de
Najaarsnota. Zo informeert de minister van
Financiën de Kamerleden over de uitvoering
van de begroting. De Kamerleden gaan met
de minister hierover in debat.
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