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Wat  ga  je  doen?  

Prinsjesdag  geldt  als  het  begin  van  een  nieuw  parlementair  jaar.  Dat  begin  is  sinds  1887  altijd  op  de  derde  dinsdag  
van  september.  Dit  is  niet  zomaar  een  willekeurige  datum:  deze  is  namelijk  in  de  Grondwet  vastgelegd.  Prinsjesdag  
verloopt  elk  jaar  hetzelfde,  het  is  traditie.  De  koning  verlaat  om  13.00  uur  Paleis  Noordeinde.  In  een  koets  rijdt  hij  
naar  de  Ridderzaal  aan  het  Binnenhof  (normaal  gesproken  de  gouden  koets,  maar  die  wordt  gerestaureerd).  In  de  
Ridderzaal  zitten  dan  onder  andere  alle  ministers  en  staatssecretarissen  en  de  leden  van  de  Eerste  en  de  Tweede  
Kamer.  De  koning  leest  de  troonrede  voor.  Dat  is  een  samenvatting  van  de  plannen  van  de  regering  voor  het  
komende  jaar.  De  tekst  van  de  troonrede  wordt  strikt  geheim  gehouden  totdat  de  koning  hem  voorleest.  Na  het  
voorlezen  gaat  de  koning  weer  terug  naar  het  paleis  waar  hij  met  zijn  familie  op  het  balkon  de  mensen  toezwaait.    

  

In  deze  opdracht  kijk  je  naar  wat  er  op  Prinsjesdag  2018  is  gebeurd  en  besproken.  Eerst  controleer  je  of  je  weet  wat  
belangrijke  begrippen  betekenen.  Daarna  maak  je  opdracht  over  de  ministers  die  verantwoordelijk  zijn  voor  de  
verschillende  ministeries.  Bij  de  derde  opdracht  ga  je  dieper  in  op  de  onderwerpen  uit  de  miljoenennota.    

Wat  je  lever  je  in?  

-‐   Een  overzicht  van  begrippen  met  de  juiste  betekenissen  
-‐   Een  overzicht  van  verantwoordelijke  ministers  
-‐   Antwoorden  op  de  vragen  over  de  rijksbegroting  en  miljoenennota  

Bronnen:  

https://nos.nl/artikel/2251016-‐prinsjesdag-‐2018-‐een-‐overzicht-‐van-‐bekende-‐en-‐onbekende-‐plannen.html    
https://app.nos.nl/op3/prinsjesdag2018/    
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2018/09/18/wat-‐staat-‐er-‐in-‐de-‐miljoenennota-‐2019    
https://medium.com/@bettyfeenstra/datanieuws-‐binnen-‐en-‐buiten-‐het-‐rijk-‐18-‐09-‐2018-‐291fdd18c24c  
https://www.nibud.nl/consumenten/koopkrachtberekenaar/    
  

De  opdrachten:  

1.   Begrippen  

Combineer  onderstaande  begrippen  met  de  juiste  betekenissen.  Dit  doe  je  door  de  juiste  omschrijving  uit  de  
onderste  tabel  te  plakken  onder  het  begrip  in  de  bovenste  tabel.  Maak  gebruik  van  hulpbronnen  als  je  de  
betekenissen  niet  meteen  weet.    
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Accijns   Algemene  Beschouwingen  
     
Begroting   Begrotingscyclus  
     
Belastingen   Demissionair  kabinet  
     
Financieringstekort   Formatie  
     
Fractie   Framing  
     
Inflatie   Kabinet  
     
Koopkracht   Koppeling  
     
Lastenverlichting   Loonkosten  
     
Miljoenennota   Ministers  
     
Ministerie   Najaarsnota    
     
Nationaal  inkomen   Overheid  
     
Premier   Regeerakkoord  
     
Rijksbegroting   Staatslening  
     
Staatsschuld   Staatssecretaris  
     
Staten-‐Generaal  /  Parlement   Troonrede  
     
Verantwoordingsdag   Voorjaarsnota  
     

  

Aftredend  kabinet  die  lopende  zaken  waarneemt  totdat  er  nieuw  kabinet  is.    
Alle  nog  niet  afgeloste  leningen  van  de  overheid.    
Belasting  op  verbruiksartikelen  (zoals  benzine,  tabakswaren,  alcohol  en  frisdranken);  zit  al  in  de  verkoopprijs.    
Cyclus  van  drie  jaar:  eerst  de  voorbereiding  van  de  begroting,  dan  Prinsjesdag,  begin  van  het  begrotingsjaar  op  1  
januari,  de  voorjaarsnota,  de  najaarsnota,  het  einde  van  het  begrotingsjaar  op  31  december  en  uiteindelijk  de  
Verantwoordingsdag.    
De  kosten  die  een  werkgever  maakt  voor  iemand  die  bij  hem  werkt;  niet  alleen  het  brutoloon  maar  ook  de  
premies  die  de  werkgever  voor  de  sociale  verzekeringen  moet  betalen.    
De  Nederlandse  volksvertegenwoordiging,  die  bestaat  uit  de  Eerste  en  Tweede  Kamer.  
De  plannen  die  de  partijen  zijn  overeengekomen  toen  zij  de  regering  vormden.  
De  redevoering  die  door  het  kabinet  is  opgesteld  en  door  de  koning  wordt  voorgelezen.  Hierin  wordt  een  
overzicht  gegeven  van  de  belangrijkste  kabinetsplannen  voor  het  komende  jaar.    
De  schatting  van  de  inkomsten  en  uitgaven  van  de  overheid  voor  het  komende  jaar.  Elk  ministerie  heeft  een  eigen  
hoofdstuk  hierin.    
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De  uitkeringen  en  de  ambtenaren-‐salarissen  gelijk  op  laten  gaan  met  de  ontwikkelingen  van  de  lonen  in  de  
bedrijven.    
De  vergaderingen  na  Prinsjesdag  van  de  regering  met  de  Tweede  Kamer  en  de  Eerste  Kamer  waarin  over  de  
plannen  van  de  regering  wordt  gedebatteerd.  
Deel  van  de  volksvertegenwoordigers  van  een  politieke  partij  in  resp.  de  Tweede-‐  of  de  Eerste  Kamer,  het  
Europees  Parlement,  de  Provinciale  Staten  of  de  Gemeenteraad    
Degenen  die  verantwoordelijk  zijn  voor  het  bestuur  van  het  land.  Kabinet  Rutte  II  heeft  13  ministers  
(departement)    
Derde  woensdag  in  mei,  waarop  de  regering  verantwoording  aflegt.  Hierbij  worden  de  financiële  jaarverslagen  
vergeleken  met  de  begroting  van  anderhalf  jaar  daarvoor.    
Geld  dat  de  overheid  leent  van  burgers,  bedrijven  en  banken  om  de  kosten  van  de  begroting  te  kunnen  betalen.    
Geld  dat  rechtspersonen  (burgers,  bedrijven,  organisaties)  moeten  betalen  aan  de  staat.  
Het  gebruiken  van  woorden  of  beelden  om  de  (publieke)  opinie  te  beïnvloeden.    
Het  hoogste  gezag  op  een  bepaald  grondgebied  (ook  wel:  de  staat).    
Het  proces  van  het  samenstellen  van  een  regering  in  Nederland  
Het  rapport  dat  de  regering  uiterlijk  1  juni  publiceert  waarin  ze  aangeeft  of  alles  wel  loopt  volgens  de  plannen  in  
de  begroting  die  op  Prinsjesdag  bekend  werden  gemaakt.    
Het  stuk  dat  het  Ministerie  van  Financiën  maakt  over  de  financiële  toestand  van  het  land.  Wordt  samen  met  de  
rijksbegroting  aan  de  Tweede  Kamer  aangeboden.  Geeft  een  vooruitblik  van  4  jaar  en  een  terugblik  van  10  jaar.    
Minder  belastingen  en  lagere  sociale  premies.    
Minister-‐president,  tevens  minister  van  Algemene  Zaken.    
Ministers  en  staatssecretarissen  
Nota  die  uiterlijk  1  december  verschijnt.  Net  als  in  de  voorjaarsnota  staan  hierin  de  afwijkingen  van  de  begroting  
en  voorstellen  voor  aanpassing.  
Organisatie  van  de  rijksoverheid  waar  een  deel  van  het  beleid  van  de  regering  wordt  uitgevoerd.    
Overzicht  van  de  bedragen  die  de  regering  het  komende  (begrotings)jaar  denkt  binnen  te  krijgen  en  uit  te  geven.    
Percentage  dat  aangeeft  hoeveel  het  leven  duurder  is  geworden  door  prijsstijgingen.    
Soort  onderminister  die  de  minister  op  een  bepaald  werkterrein  ondersteunt.  Kabinet  Rutte  heeft  8  
staatssecretarissen.  
Wat  burgers  en  bedrijven  samen  verdienen  (zonder  de  uitkeringen).    
Wat  de  regering  tekort  komt  om  haar  plannen  te  kunnen  uitvoeren  (uitgaven  –  inkomsten);  wordt  vaak  uitgedrukt  
in  een  percentage  van  het  nationaal  inkomen.    
Wat  mensen  met  hun  loon  te  besteden  hebben.    
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2.   Portefeuillehouders  

De  ministers  zijn  portefeuillehouders  en  zijn  ieder  verantwoordelijk  voor  het  deel  van  de  begroting  behorend  bij  hun  
beleidsterrein.  Wie  maken  de  plannen  die  op  Prinsjesdag  openbaar  worden  gemaakt?  Vul  de  namen  van  de  
ministers  en  hun  ministerie  in.    

    

    

    

    
  

Mark  Rutte  
Minister-‐president,  minister  
van  Algemene  Zaken  

Cora  van  Nieuwenhuizen  
Minister  van  Infrastructuur  
en  Waterstaat  

Hugo  de  Jonge  
Minister  van  
Volksgezondheid,  Welzijn  en  
Sport,  viceminister-‐president  

Kajsa  Ollongren  
Minister  van  Binnenlandse  
Zaken  en  Koninkrijksrelaties,  
viceminister-‐president  

Arie  Slob  
Minister  voor  Basis-‐  en  
Voortgezet  Onderwijs  en  
Media  

Bruno  Bruins  
Minister  voor  Medische  Zorg  
en  Sport  
  

Wopke  Hoekstra  
Minister  van  Financiën  

Ank  Bijleveld  
Minister  van  Defensie  

 
Ferdinand  Grapperhaus  
Minister  van  Justitie  en  
Veiligheid  

Wouter  Koolmees  
Minister  van  Sociale  Zaken  en  
Werkgelegenheid  

Sander  Dekker  
Minister  voor  
Rechtsbescherming  

Ingrid  van  Engelshoven  
Minister  van  Onderwijs,  
Cultuur  en  Wetenschap  

Carola  Schouten  
Minister  van  Landbouw,  
Natuur  en  Voedselkwaliteit,  
viceminister-‐president  

Eric  Wiebes  
Minister  van  Economische  
Zaken  en  Klimaat  

Stef  Blok  
Minister  van  Buitenlandse  
Zaken  

Sigrid  Kaag  
Minister  voor  Buitenlandse  
Handel  en  
Ontwikkelingssamenwerking  
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3.   Rijksbegroting  en  miljoenennota  

De  minister  van  Financiën  komt  op  Prinsjesdag  om  15.00  uur  met  het  beroemde  koffertje  naar  de  Tweede  Kamer  om  
het  complete  overzicht  van  de  plannen  aan  te  bieden.  In  het  koffertje  zitten  de  rijksbegroting  en  de  miljoenennota.  
In  de  rijksbegroting  staat  gedetailleerd  beschreven  wat  de  overheid  het  komende  jaar  aan  geld  denkt  uit  te  geven  en  
te  ontvangen.  In  de  miljoenennota  wordt  toegelicht  hoe  het  geld  dat  in  de  rijksbegroting  staat,  moet  worden  
verkregen  of  worden  uitgegeven.  Over  het  algemeen  geldt  dat  niet  iedereen  alles  kan  krijgen  wat  hij  wil.  Daarom  
moeten  er  keuzes  worden  gemaakt.  De  regering  stelt  prioriteiten  en  beslist  wat  volgens  haar  op  dit  moment  het  
belangrijkst  is  voor  het  land.  

Beantwoord  de  vragen.  Maak  daarvoor  gebruik  van  onderstaande  afbeeldingen  en  bronnen:  
https://medium.com/@bettyfeenstra/datanieuws-‐binnen-‐en-‐buiten-‐het-‐rijk-‐18-‐09-‐2018-‐291fdd18c24c    
https://nos.nl/artikel/2251016-‐prinsjesdag-‐2018-‐een-‐overzicht-‐van-‐bekende-‐en-‐onbekende-‐plannen.html  
https://app.nos.nl/op3/prinsjesdag2018/  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2018/09/18/wat-‐staat-‐er-‐in-‐de-‐miljoenennota-‐2019  

  

a.   Hoeveel  geld  denkt  de  overheid  in  2019  te  ontvangen?  
b.   Hoeveel  geld  denkt  de  overheid  in  2019  uit  te  geven?  
c.   Hoe  groot  is  het  verschil  tussen  a.  en  b.?  Is  dit  een  financieringstekort  of  –overschot?  

  
d.   Zal  er  in  2019  een  staatsschuld  zijn?  Zo  ja,  hoe  groot  is  deze?  
e.   Is  dit  meer  of  minder  dan  in  2018?  Hoeveel?  
f.   Hoeveel  schuld  is  dit,  omgerekend  per  Nederlander?  
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g.   De  overheid  ontvangt  onder  andere  inkomsten  aan  belastingen.  Door  meer  belasting  te  heffen,  komt  er  dus  
meer  geld  binnen.  Eén  mogelijkheid  is  om  iedereen  evenveel  belasting  te  laten  betalen.  Een  andere  is  
progressieve  belasting.  Wat  zijn  de  verschillen?  

h.   Een  andere  manier  om  meer  geld  uit  te  kunnen  geven,  is  ergens  anders  op  te  besparen.  Dit  heet  bezuinigen.  
Op  welke  ministeries  wordt  er  bezuinigd?  

i.   Aan  welke  ministeries  wordt  aankomend  jaar  extra  geld  uitgegeven?  Hoeveel?  
  

j.   Beschrijf  een  plan  uit  de  miljoenennota  waar  jij  blij  mee  bent.  Geef  duidelijk  aan  waarom.    
k.   Beschrijf  ook  een  plan  waar  jij  juist  niet  blij  mee  bent.  Geef  duidelijk  aan  waarom.    
l.   De  koopkracht  gaat  er  aankomend  jaar  met  gemiddeld  1,5%  op  vooruit.  Wat  betekent  dat  voor  jou?  Bereken  

dit  via  deze  tool  van  het  NIBUD:  https://www.nibud.nl/consumenten/koopkrachtberekenaar/    

  


