
Feitelijke 
vragen
De verschillende commissies krijgen de 
mogelijkheid om schriftelijk feitelijke, 
dus niet politiek inhoudelijke, vragen te 
stellen over de ontwerpbegrotingen. 

Wetgevingsoverleg 
begrotingsonderzoek
Bij deze vorm van een wetgevingsoverleg wordt door de 
commissie gericht aandacht besteed aan de opzet en kwaliteit 
van de ontwerpbegroting in termen van adequate doelen, 
prestatiegegevens, indicatoren en financiële instrumenten. Ook 
is het gebruikelijk dat commissies daarnaast enkele specifieke 
thema’s die in de ontwerpbegroting aan de orde komen, 
agenderen voor het begrotingsonderzoek. Net zoals bij een ander 
wetgevingsoverleg zijn moties en amendementen in te dienen.

Wetgevingsoverleg over deel 
begroting
Wetgevingsoverleg over een specifiek deel van de 
ontwerpbegroting. Dit kan al dan niet in aanvulling 
zijn op een begrotingsonderzoek, een deel van de 
ontwerpbegroting of van een specifiek beleidsterrein 
afzonderlijk van de plenaire behandeling agenderen. 
Deze variant wordt veelal gekozen met het oog op de 
verdeling van beleidsterreinen tussen verschillende 
bewindslieden binnen dezelfde ministeries.

Rapporteurs
Commissies hebben de mogelijkheid om bij de behandeling 
van de begroting rapporteurs aan te wijzen die namens 
de commissie de kwaliteit van de begrotingsvoorstellen 
beoordelen (bijvoorbeeld op informatiegehalte, inzichtelijkheid, 
concreetheid, gebruik van beleidsdoorlichtingen, 
afrekenbaarheid). De inzet van rapporteurs blijkt in de praktijk 
te leiden tot concretere toezeggingen over het verbeteren van 
de kwaliteit van de begroting. 

Plenaire begrotingsbehandeling
De plenaire behandeling van iedere begroting vindt plaats 
tijdens een debat in de grote zaal van de Tweede Kamer. 
Veelal wordt dit gehouden in twee termijnen die over twee 
kalenderdagen worden gespreid. De totale spreektijd die de 
fracties krijgen voor alle plenaire begrotingsbehandelingen is 
afhankelijk van de hoeveelheid zetels die de desbetreffende 
fractie in de Tweede Kamer heeft. De fracties verdelen de 
beschikbare spreektijd naar eigen inzicht over de verschillende 
begrotingsbehandelingen.

Spreektijd 
politieke 
partijen

Partij Spreektijden 
in minuten

VVD 420

PVV 300

CDA 290

D66 290

GroenLinks 240

SP 240

Partij Spreektijden 
in minuten

PvdA 190

ChristenUnie 150

Partij voor de 
Dieren

140

50PLUS 130

SGP 130

Partij Spreektijden 
in minuten

DENK 130

Forum voor 
Democratie

120

Lid Krol 55

Lid Van 
Kooten-Arissen

55

Lid Van Haga 55

Algemene beschouwingen
Fractieleiders in de Tweede Kamer debatteren met minister-president Mark Rutte over 
de hoofdlijnen van de Miljoenennota en de rijksbegroting.

Algemene financiële beschouwingen
De financieel specialisten van de verschillende fracties (vaste commissie Financiën) debatteren met de minister en 
de staatssecretaris(sen) van Financiën over de Miljoenennota en rijksbegroting.

Stemmingen over begrotingen
In week 49 zal er gestemd worden over alle begrotingen.

Prinsjesdag
De minister van Financiën, Wopke Hoekstra, biedt om 
15.00 uur de Miljoenennota en de rijksbegroting aan 
de Tweede Kamer aan.

Begrotingskalender 2020

16 en 17 
september

29, 30 
september - 

1 oktober Week 4915 september
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Sector Commissie

Week 38 
Prinsjesdag (15 september)

Week 38 
Algemene Politiek 
Beschouwingen (16 en 17 
september)

Week 39 
22 - 24 september

Week 40 
Algemene Financiële 
Beschouwingen (29, 30 
september - 1 oktober)

Week 41 
6 - 8 oktober

Week 42 
13 - 15 oktober

Week 43 
Herfstreces  
16 - 26 oktober

Week 44 
27 - 29 oktober

Week 45 
3 - 5 november

Week 46 
10 - 12 november

Week 47 
17 - 19 november

Week 48 
24 - 26 november

Week 49 
1 - 3 december

Week 49 
1 - 3 december 
Stemmingen over alle 
begrotingen.

Week 50 
8 - 10 december

Bijzonderheden

Sociaal Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS)

Inbrengtermijn feitelijke 
vragen op 30 september.

Beantwoording feitelijke vragen door het ministerie van VWS uiterlijk woensdag 14 oktober. Plenaire behandeling 
begroting Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (XVI)

Wetgevingsoverleg onderdeel 
Sport en Bewegen en 
aanverwante zaken op 9 
november, 10.00 - 16.00 uur.

Wetgevingsoverleg Jeugd 
/ Kindermishandeling / 
Huiselijk geweld / (Jongeren 
met chronische en 
langdurige beperkingen en 
ontwikkelingsachterstanden) 
op 23 november, 10.00 - 16.30 
uur.

De vaste commissie voor VWS heeft besloten:
- geen wetgevingsoverleg te houden in de vorm van een begrotingsonderzoek;
- geen technische briefing door de ARK te houden;
- de leden Van der Berg (CDA) en Jansen (PVV) als rapporteur aan te wijzen;
- een aantal nog te plannen Algemeen Overleggen te betrekken bij de 

begrotingsbehandeling.

Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW)

Inbrengtermijn feitelijke 
vragen op 7 oktober om 14.00 
uur.

Beantwoording feitelijke vragen door het ministerie van SZW voor de plenaire behandeling. Plenaire behandeling 
begroting Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (XV)

De vaste commissie voor SZW heeft besloten:
- een wetgevingsoverleg over inburgering en integratie te houden;
- het lid Renkema (GL) aan te wijzen als rapporteur;
- via een email te inventariseren of er nog een tweede rapporteur beschikbaar is;
- in de volgende procedurevergadering te besluiten of er behoefte is aan een 

technische briefing van de ARK (29 september).

Bestuur Binnenlandse Zaken (BiZa) Inbrengtermijn 
feitelijke vragen over 
begrotingsonderdelen De 
Koning, Staten Generaal, 
Overige Hoge Colleges van 
Staat en Kabinetten van de 
Gouverneurs, en Algemene 
Zaken op 17 september, 
14.00 uur.

Beantwoording feitelijke vragen door ministerie van BZK en 
AZ voor de plenaire behandeling.  

Plenaire behandeling 
begroting Koning (I) en 
Algemene Zaken (III)

De commissie voor BZK heeft besloten:
- te overwegen om inzake de begroting voor de Staten Generaal een blanco 

verslag uit te brengen;
- geen rapporteurs aan te stellen;
- een technische briefing door de ARK te organiseren.

Inbrengtermijn feitelijke 
vragen over de begroting 
Binnenlandse Zaken, 
Gemeentefonds en 
Provinciefonds op 24 
september, 14.00 uur.

Beantwoording van de feitelijke vragen door het ministerie 
van BZK voor de plenaire behandeling. 

Plenaire behandeling 
begroting Binnenlandse 
Zaken (VII)

Wetgevingsoverleg over het 
begrotingsonderdeel Wonen 
en Ruimtelijke Ordening op 9 
november, 16.00 - 20.00 uur.

Koninkrijksrelaties (KR) Inbrengtermijn feitelijke 
vragen op 24 september.

Beantwoording feitelijke 
vragen door het ministerie 
van BZK uiterlijk 1 oktober.

Plenaire behandeling 
begroting Koninkrijksrelaties 
(IV)

De vaste commissie voor KR heeft besloten:
- geen wetgevingsoverleg te organiseren;
- geen rapporteurs aan te stellen.

Justitie en Veiligheid (JenV) Inbrengtermijn feitelijke 
vragen op 15 oktober.

Beantwoording feitelijke vragen door ministerie van JenV voor de plenaire behandeling. Plenaire behandeling 
begroting Justitie en 
Veiligheid (VI)

De vaste commissie voor JenV heeft besloten:
- geen wetgevingsoverleg te houden in de vorm van een begrotingsonderzoek of 

over een deel van de begroting;
- via email te inventariseren of er leden zich willen aanmelden als rapporteur om 

de kwaliteit van de begroting te beoordelen;
- na ontvangs van de brief van de ARK over de aandachtspunten bij de begroting 

te besluiten een technische briefing te organiseren.

Internationaal Buitenlandse Zaken (BuZa) Inbrengtermijn feitelijke 
vragen op 8 oktober, 14.00 
uur.

Beantwoording feitelijke vragen door het ministerie van BuZa uiterlijk 29 oktober Plenaire behandeling 
begroting Buitenlandse 
Zaken (V)

De vaste commissie voor BuZa heeft besloten:
- pas na ontvangst van de begroting en bijbehorende stukken te besluiten over 

eventuele verdere activiteiten (aanstellen rapporteurs, technische briefing 
Algemene Rekenkamer, Wetgevingsoverleg).

Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking 
(BuHa-OS)

Inbrengtermijn feitelijke 
vragen op 29 september, 
14.00 uur.

Beantwoording feitelijke vragen door het ministerie van BuZa uiterlijk 16 oktober. 
 

Plenaire behandeling 
begroting Buitenlandse 
Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking 
(XVII)

De vaste commissie voor BuHaOS heeft besloten:
- pas na ontvangst van de begroting en bijbehorende stukken te besluiten over 

eventuele verdere activiteiten (aanstellen rapporteurs, technische briefing 
Algemene Rekenkamer, Wetgevingsoverleg).

Defensie (DEF) Technische briefing door 
DEF op 23 september, 11.00 - 
12.00 uur.

Inbrengtermijn feitelijke 
vragen op 29 september, 
14.00 uur.

Beantwoording feitelijke vragen door het ministerie van DEF 
uiterljk 13 oktober. 

Wetgevingsoverleg Per-
sooneel/Materieel (inclusief 
Defensiematerieelbegrotings-
fonds) op 26 oktober, 13.00 
- 19.00 uur.

Plenaire behandeling 
begroting Defensie (X)

De vaste commissie voor DEF heeft besloten:
- de commissiestaf vragen een notitie op te stellen over de begroting, ter 

voorbereiding op het wetgevingsoverleg, c.q. de plenaire behandeling

Onderwijs Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW)

Inbrengtermijn feitelijke 
vragen op 24 september, 
10.00 uur.

Beantwoording feitelijke vragen door het ministerie van OCW 
uiterlijk 5 oktober.

Plenaire behandeling 
begroting Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (VIII)

Wetgevingsoverleg over het 
onderdeel Cultuur op 23 
november, 11.00 - 17.00 uur.

Wetgevingsoverleg over 
het onderdeel Media op 30 
november, 11.00 - 18.00 uur.

De vaste commissie voor OCW heeft besloten:
- geen begrotingsonderzoek te houden;
- geen rapporteurs aan te stellen.

Fin-Ec. Financiën (FIN) Inbrengtermijn feitelijke 
vragen over de Miljoenennota 
2021 c.a., Macro Economische 
Verkenningen, begroting 
Financiën en Nationale 
Schuld op 21 september om 
14.00 uur.

Beantwoording feitelijke 
vragen door het ministerie 
van FIN op 25 september.

De vaste commissie voor Financiën heeft besloten:
- geen begrotingsonderzoek, begrotingsoverleg, wetgevingsoverleg e.d. te 

houden;
- de leden Sneller (D66) en Snels (GL) als rapporteurs op de ontwerpbegroting 

Financiën en Nationale Schuld (IX) aan te wijzen;
- uiterlijk 18 september een stafnotitie over de Miljoenennota c.a. te ontvangen 

van de commissiestaf en de Dienst Analyse en Onderzoek (DAO).

Technische briefing over 
het Belastingplan 2021 door 
ambtenaren van ministerie 
van Fin op 23 september, 
15.00 - 17.00 uur.

Inbrengtermijn vragen over 
het Belastingplan 2021 op 7 
oktober, 14.00 uur.

Beantwoording vragen over het Belastingplan door het 
ministerie van FIN uiterlijk 20 oktober.

Wetgevingsoverleg 
Belastingplan 2021 op 26 
oktober, 11.00 - 19.00 uur.

Wetgevingsoverleg 
Belastingplan 2021 op 2 
november, 11.00 - 23.00 uur.

Plenaire behandeling 
Belastingplan 2021 op 10 -11 
november; 
(inclusief stemmingen op 12 
november)

Schriftelijk beantwoording 
vragen door ministerie van 
FIN n.a.v. wetgevingsoverleg 
uiterlijk 29 oktober.

Economische Zaken en 
Klimaat (EZK)

Inbrengtermijn feitelijke 
vragen op 8 oktober, 12.00 
uur.

Beantwoording feitelijke vragen door het ministerie van EZK voor de plenaire behandeling. Plenaire behandeling 
begroting Economische 
Zaken en Klimaat (XIII)

De vaste commissie voor EZK heeft besloten:
- een besluit te nemen over het al dan niet organiseren van een 

wetgevingsoverleg in de vorm van een begrotingsonderzoek in de volgende 
procedurevergadering (22 september);

- het lid Palland (CDA) als rapporteur aan te wijzen en in de volgende 
procedurevergadering een tweede lid te benoemen.

Leefomgeving Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV)

Inbrengtermijn feitelijke 
vragen op 8 oktober.

Beantwoording feitelijke vragen door het ministerie van LNV uiterlijk 5 november. Plenaire behandeling 
begroting Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit (XIV)

De vaste commissie voor LNV heeft besloten:
- af te zien van van het houden van een wetgevingsoverleg over de begroting;
- het lid Weverling (VVD) aan te wijzen als rapporteur;
- na publicatie van de brief van de ARK over de ontwerpbegroting te kijken of er 

behoefte is aan een technische briefing.

Infrastructuur en Waterstaat 
(IenW)

Wetgevingsoverleg over 
het onderdeel Water op 11 
november, 11.00 - 17.30 uur.

Plenaire behandeling 
begroting Infrastructuur en 
Waterstraat (XII)

Notaoverleg over het 
onderdeel MIRT op 7 
december, 10.00 - 20.00 uur.

De vaste commissie voor IenW zal tijdens de procedurevergadering van 
30 september spreken over de begrotingsbehandeling.


