
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 Spreek-
tijden in 
minuten

VVD 352

D66 272

PVV 216

CDA 192

PvdA 152

SP 152

GroenLinks 144

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
Stemmingen over alle begrotingen op 7 december.

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

Begrotingskalender 2021

22 en 23 
september

5 - 7 
oktober

Week 4921 
september

Partij Spreek-
tijden in 
minuten

Partij voor de 
Dieren

128

ChristenUnie 120

FvD 120

Volt 104

JA21 104

SGP 104

Partij Spreek-
tijden in 
minuten

DENK 104

BBB 88

BIJ1 88

Fractie Den Haan 88

Groep van Haga 52

Omtzigt 44
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Sector Commissie Week 38
Prinsjesdag 
(21 september)

Week 38
Algemene Politiek 
Beschouwingen 
(22 en 23 september)

Week 39
28 - 30 september

Week 40
Algemene Financiële 
Beschouwingen 
(5 - 7 oktober)

Week 41
12 - 14 oktober

Week 42
Herfstreces
15 - 25 oktober

Week 43
26 - 28 oktober

Week 44
2 - 4 november

Week 45
9 - 11 november

Week 46
16 - 18 november

Week 47
23 - 25 november

Week 48
30 november - 2 
december

Week 49
7 - 9 december

Week 49
Stemmingen over 
alle begrotingen op 
7 december.

Week 50
14 - 16 december

Week 51
Kerstreces
17 december - 
10 januari

Bijzonderheden

Sociaal Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS)

Inbrengtermijn feitelijke 
vragen op woensdag 29 
september, 14.00 uur.

Beantwoording feitelijke vragen door het ministerie van VWS uiterlijk vrijdag 
22 oktober.

Plenaire behandeling 
begroting 
Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (XVI)

Wetgevingsoverleg 
Sport en Bewegen op 
maandag 15 november, 
10.00 - 17.00 uur.

Wetgevingsoverleg 
Jeugd en aanverwante 
zaken van de begroting 
VWS en J&V op 
maandag 29 november, 
10.00 - 17.00 uur.

De vaste commissie voor VWS heeft besloten:
- geen rapporteurs aan te stellen;
- geen behoefte te hebben aan informatie/gesprek over de Strategische Evaluatieagenda (SEA);
- pas na ontvangst van de brief van de ARK over de aandachtspunten bij de begroting, bespreken of er behoefte 

is aan een briefing door de ARK.

Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW)

Inbrengtermijn feitelijke 
vragen op woensdag 13 
oktober, 14.00 uur.

Beantwoording feitelijke vragen door het ministerie van SZW uiterlijk vrijdag 19 november. Plenaire behandeling 
begroting Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid 
(XV).

De vaste commissie voor SZW heeft besloten:
- geen behoefte te hebben aan een wetgevingsoverleg;
- de leden Kat (D66) en Maatoug (GroenLinks) als rapporteurs aan te stellen;
- geen behoefte te hebben aan informatie/gesprek over de Strategische Evaluatieagenda (SEA);
- pas na ontvangst van de brief van de ARK over de aandachtspunten bij de begroting, bespreken of er behoefte 

is aan een briefing door de ARK.

Bestuur Binnenlandse Zaken 
(BiZa)

Inbrengtermijn 
feitelijke vragen over 
begrotingshoofdstukken 
Koning (III) en AZ 
(I) op donderdag 23 
september, 14.00 uur.

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

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

De vaste commissie voor BZK heeft besloten:
- schriftelijk te inventariseren naar het aanwijzen van één of meer rapporteurs.

Inbrengtermijn feitelijke 
vragen over de 
begrotingshoofdstukken 
BZK (VII) op donderdag 
30 september, 14.00 
uur.

Beantwoording feitelijke vragen door het ministerie 
van BZK uiterlijk maandag 11 oktober.

Plenaire behandeling 
begroting Binnenlandse 
Zaken (VII)

Wetgevingsoverleg 
Wonen en Ruimte op 
maandag 15 november, 
10.00 - 16.30 uur.

Koninkrijksrelaties (KR) Inbrengtermijn feitelijke 
vragen op woensdag 29 
september, 12.00 uur.

Beantwoording 
feitelijke vragen door 
het ministerie van BZK 
uiterlijk donderdag 7 
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)

Plenaire behandeling 
begroting Justitie en 
Veiligheid (VI).

De vaste commissie voor JenV heeft besloten:
- een wetgevingsoverleg te organiseren over het deel van de begroting inzake Asiel en Migratie;
- de inbrengtermijn feitelijke vragen wordt vastgesteld nadat het Wgo Asiel en Migratie is ingepland;
- de leden Michon-Derkzen (VVD) en Kathmann (PvdA) als rapporteurs aan te stellen;
- pas na ontvangst van de brief van de ARK over de aandachtspunten bij de begroting, bespreken of er behoefte 

is aan een briefing door de ARK.

Internationaal Buitenlandse Zaken 
(BuZa)

Inbrengtermijn feitelijke 
vragen op woensdag 13 
oktober, 12.00 uur.

Beantwoording feitelijke vragen door het ministerie van BuZa uiterlijk 
donderdag 4 november.

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).

Algemene commissie 
voor Buitenlandse Han-
del en Ontwikkelings-
samenwerking 
(BuHaOS)

Inbrengtermijn feitelijke 
vragen op dinsdag 26 
oktober, 14.00 uur.

Beantwoording feitelijke vragen door het ministerie 
van BuZa uiterlijk vrijdag 12 november.

Plenaire behandeling 
begroting Buitenlandse 
Handel en Ontwikke-
lingssamenwerking 
(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) Inbrengtermijn feitelijke 
vragen op woensdag 29 
september, 14.00 uur.

Beantwoording feitelijke vragen door het ministerie van DEF uiterlijk vrijdag 22 
oktober.

Wetgevingsoverleg 
Personeel en Materieel 
op maandag 1 
november, 11.00 - 17.00 
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;
- een technische briefing met Defensie te organiseren over de begroting (zo mogelijk vóór inbrengdatum feitelijke 

vragen);
- pas na ontvangst van de brief van de ARK over de aandachtspunten bij de begroting, bespreken of er behoefte 

is aan een briefing door de ARK.

Onderwijs Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW)

Inbrengtermijn feitelijke 
vragen op donderdag 
14 oktober, 10.00 uur.

Beantwoording feitelijke vragen door het ministerie van OCW uiterlijk vrijdag 5 
november.

Plenaire behandeling 
begroting Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap 
(VIII).

Wetgevingsoverleg  
Cultuur op maandag  
22 november, 
11.00 - 17.00 uur.

Wetgevingsoverleg
Media op maandag 
29 november, 
11.00 - 17.00 uur.

Wetgevingsoverleg 
Emancipatie op 
maandag 6 december, 
11.00 - 17.00 uur.

De vaste commissie voor OCW heeft besloten:
- geen begrotingsonderzoek te houden;
- geen rapporteurs aan te stellen;
- pas na ontvangst van de brief van de ARK over de aandachtspunten bij de begroting, bespreken of er behoefte 

is aan een briefing door de ARK.

Fin-Ec. Financiën (FIN) Inbrengtermijn feitelijke 
vragen over de stukken 
(Miljoenennota 2022 
c.a., Macro Economi-
sche Verkenningen, 
begroting Financiën en 
Nationale Schuld) op 
maandag 27 september 
2021, 14.00 uur.

Beantwoording feitelijke 
vragen door het minis-
terie van FIN uiterlijk 
vrijdag 1 oktober.

Plenaire behandeling 
van de Miljoenennota 
2022 c.a., Macro 
Economische 
Verkenningen, begroting 
Financiën en Nationale 
Schuld.

De vaste commissie voor FIN heeft besloten:
- de leden Hammelburg (D66) en Snels (GroenLinks) tot rapporteurs te benoemen op de ontwerpbegroting 

Financiën en Nationale Schuld (IX), met het oog op schriftelijke afhandeling;
- de rapporteurs te verzoeken specifiek aandacht te besteden aan de Strategische Evaluatieagenda;
- geen wetgevingsoverleg te organiseren.

De commissiestaf en de Dienst Analyse en Onderzoek (DAO) stellen een stafnotitie op over de Miljoenennota c.a. 
De stafnotitie wordt uiterlijk vrijdag 24 september toegestuurd.

Technische briefing 
Pakket Belastingplan 
2022 op woensdag 
29 september, 15.00 - 
17.00 uur.

Wetgevingsoverleg over 
het Pakket Belastingplan 
2022 op maandag 25 
oktober, 11.00 - 19.00 
uur.

Wetgevingsoverleg over 
het Pakket Belastingplan 
2022 op maandag 1 
november, 11.00 - 23.00 
uur.

Plenaire behandeling 
Belastingplan 2022 
(incl. stemmingen).

Economische Zaken en 
Klimaat (EZK)

Inbrengdatum feitelijke 
vragen (begroting 
ministerie EZK en 
Groeifonds) op dinsdag 
12 oktober, 14.00 uur.

Beantwoording feitelijke vragen door het ministerie 
van EZK.

Plenaire behandeling 
begroting Economische 
Zaken en Klimaat (XIII).

Wetgevingsoverleg 
Mijnbouw/Groningen op 
maandag 29 november, 
18.00 - 22.00 uur. Is 
samengevoegd met het 
CD Mijnbouw/Groningen 
van 2 november.

De vaste commissie voor EZK heeft besloten:
- de belangstelling voor het rapporteurschap voor de begroting te inventariseren en er wordt verwacht daar 

dinsdag 28 september duidelijkheid over te hebben;
- een technische briefing door de ARK te organiseren en in te plannen na ontvangs van de brief van de ARK.

Leefomgeving Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV)

Inbrengtermijn feitelijke 
vragen op maandag 4 
oktober.

Beantwoording feitelijke vragen door het ministerie van LNV uiterlijk 1 november. Plenaire behandeling 
begroting Landbouw, 
Natuur en 
Voedselkwaliteit (XIV).

De vaste commissie voor LNV heeft besloten:
- geen behoefte te hebben aan een wetgevingsoverleg;
- geen rapporteurs aan te stellen;
- geen behoefte te hebben aan een technische briefing over de Strategische Evaluatieagenda (SEA);
- pas na ontvangst van de brief van de ARK over de aandachtspunten bij de begroting, bespreken of er behoefte 

is aan een briefing door de ARK.

Infrastructuur en 
Waterstaat (IenW)

Verwachte 
inbrengtermijn feitelijke 
vragen op donderdag 
30 september.*

Beantwoording feitelijke vragen door het ministerie van IenW.  
 

Wetgevingsoverleg 
begrotingsonderzoek op 
27 oktober.

Plenaire behandeling 
begroting Infrastructuur 
en Waterstaat (XII).

Wetgevingsoverleg 
Water op maandag 
22 november, 
11.00 - 18.30 uur.

Wetgevingsoverleg 
MIRT op maandag 
6 december, 
10.00 - 20.00 uur.

De vaste commissie voor IenW heeft besloten:
- dat ten behoeve van de begrotingsbehandeling er door de staf een notitie verspreid wordt. Hierin wordt ook 

aandacht besteed aan de Strategische Evaluatieagenda (SEA).

* De inbrengtermijn feitelijke vragen wordt pas na ontvangst van de ontwerpbegroting vastgesteld.


