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1. Cyclus van nota’s en wetten 
� Budgettaire nota’s (miljoenennota, voorjaarsnota, 

najaarsnota, jaarverslag): ‘ter info’ en debat financieel 
woordvoerders

� Begrotingswetten (ontwerpbegroting, 1ste en 2e

suppletore begroting, slotwet): ter jaarlijkse vaststelling 
uitgaven, verplichtingen en inkomsten

� 22 begrotingswetten: 16 begrotingshoofdstukken en 6 
begrotingsfondsen 

� ‘Normaal’ wetsvoorstel en procesgang: n.b. géén 
initiatiefwet TK mogelijk



2. Wet & Begrotingsstaat



3. Memorie van Toelichting

� Memorie van toelichting (grootste deel): formeel 
geen onderdeel van de wet, dus ook niet amendeerbaar
door de Kamer

� Wel schat aan essentiële informatie:
1. beleidsagenda: speerpunten van het beleid
2. toelichting per beleidsartikel en ramingen volgende jaren
3. overzicht agentschappen
4. overzicht zbo’s en rwt’s
5. moties en toezeggingen
6. verdiepingshoofdstukken per beleidsartikel
7. subsidieoverzicht
8. evaluatie- en overig onderzoek
9. thematische overzichtsconstructies



4. Informatie over doelstellingen:

� Doelstellingen verkeersveiligheidsbeleid?

� Streefwaarde voor vermindering 
verkeersslachtoffers op de weg?

� Concrete acties/instrumenten in 2015 
voor vermindering aantal 
verkeersslachtoffers op de weg?



5. Financiële informatie

� Hoeveel geld is er in 2013 beschikbaar voor 
Wegen en Verkeersveiligheid? 

� Hoeveel hiervan wordt uitgetrokken voor 
veiligheid?

� En hoeveel daarvan in de vorm van 
subsidies? 

� Hoeveel subsidie ontvangt de organisatie 
Veilig Verkeer Nederland  (VVN) in 2013?



6.Financiële mutaties: 
winnaars en verliezers 

� Is er op deze begroting per saldo geld bijgekomen 
of is er bezuinigd?

� Beleidsagenda eindigt standaard met een overzicht 
belangrijkste mutaties in de hele begroting

� Is er voor het verkeersveiligheidsbeleid geld 
bijgekomen of is er bezuinigd?

� Het verdiepingshoofdstuk geeft toelichting op 
mutaties per beleidsartikel



7. Amenderen van de begroting
� Voorstel wijziging wetstekst
� Sterk: aangenomen amendement = wet
� Kans en omvang niet groot…..

Begrotingsjaar 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ingediende 
amendementen

115 90 128 113 69 76

% aangenomen 
amendementen

35% 34% 29% 32% 36% 22%

% van totale 
rijksbegroting

0,18% 0,21% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%



8. Beperkingen amenderen
� Alleen komende begrotingsjaar amendeerbaar
� Alleen artikelen in de begrotingstaat 

amendeerbaar, niet subartikelen MvT
� Alleen bedragen amendeerbaar, niet 

doelstellingen of prestaties
� Ongeschreven regel: amendement moet gedekt 

worden door bron (verlaging elders)
� Wees gerust: er kan veel in de toelichting op het 

amendement & altijd motie als second best



9. Voorbeeldamendement



10. Financiële essentialia  

Ramingen:
� Ramingen meerjarig weergegeven (begrotingsjaar + 4 

volgende jaren)
� De Kamer autoriseert echter één jaar: het begrotingsjaar
� Let op: maximumbedragen, geen verplichte uitgaven

Begrotingsstanden zijn te vinden in:
� Begrotingsstaat (op hoofdlijnen)
� Tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’

(per artikelonderdeel)

Begrotingsmutaties:
� Beleidsagenda (op hoofdlijnen)
� Verdiepingsbijlage (per artikel)



Cyclus van nota’s en wetten 

WAT WANNEER

a) Miljoenennota 2015
b) Ontwerpbegrotingen 2015

Prinsjesdag 
(3e dinsdag september 2014)

a) Voorjaarsnota 2015 
b) 1e suppletore begrotingen 2015

Voorjaar 2015 
(voor 1 juni 2015)

a) Najaarsnota 2015
b) 2e suppletore begrotingen 2015

Najaar 2015 
(voor 1 december 2015)

a) Jaarverslag van het Rijk 2015
b) Slotwet 2015
+ departementale jaarverslagen
+ rapporten Algemene Rekenkamer

Verantwoordingsdag over 2015 
(3e woensdag in mei 2016)


