
 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Prinsjesdag 2014 

 

Verdieping: Het huishoudboekje van Nederland  
 

Korte omschrijving werkvorm 

In deze werkvorm leren leerlingen meer over de inkomsten en uitgaven van Nederland. In 

2015 heeft de Nederlandse regering voor het eerst in jaren weer wat meer te besteden, in 

plaats van steeds te moeten bezuinigen. Waar mag volgens de leerlingen wel wat extra geld 

naar toe? Ook wordt gevraagd naar hun persoonlijke inkomsten en uitgaven. 

 

Leerdoel 

 Leerlingen leren wat de verschillende inkomstenbronnen en uitgavenposten van de 

Nederlandse begroting zijn. 

 Leerlingen worden gestimuleerd over hun eigen financiën na te denken. 

 

 

Benodigdheden 

Voor iedere leerling een kopie van de werkbladen 

 

Bronnen 

 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/miljoenennota-en-

rijksbegroting/huishoudboekje-van-nederland  

http://www.elsevierfiscaal.nl/fiscaal-actueel/nieuws/nieuws/3538/uitgelekte-

plannen-prinsjesdag-2014-langer-laag-btw-tarief 

 http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-

publicaties/begrotingen/2013/09/17/miljoenennota-2014/miljoenennota-2014.pdf 

http://nos.nl/artikel/691634-akkoord-over-begroting-2015.html  
 

Duur 

30 minuten 

 

Handleiding 

 

1. Deel de werkbladen met leesteksten en vragen uit. 

2. Laat de leerlingen in tweetallen de eerste drie werkbladen invullen.  

3. Bespreek klassikaal de antwoorden.  

4. Introduceer vraag 4 klassikaal. Bedenk gezamenlijk alle inkomstenbronnen en 

uitgavenposten. Laat daarna elke leerling individueel een eigen begroting maken. 

5. Bespreek de individuele begrotingen klassikaal.  

  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/miljoenennota-en-rijksbegroting/huishoudboekje-van-nederland
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/miljoenennota-en-rijksbegroting/huishoudboekje-van-nederland
http://www.elsevierfiscaal.nl/fiscaal-actueel/nieuws/nieuws/3538/uitgelekte-plannen-prinsjesdag-2014-langer-laag-btw-tarief
http://www.elsevierfiscaal.nl/fiscaal-actueel/nieuws/nieuws/3538/uitgelekte-plannen-prinsjesdag-2014-langer-laag-btw-tarief
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/begrotingen/2013/09/17/miljoenennota-2014/miljoenennota-2014.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/begrotingen/2013/09/17/miljoenennota-2014/miljoenennota-2014.pdf
http://nos.nl/artikel/691634-akkoord-over-begroting-2015.html
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Werkblad 1: Het huishoudboekje van Nederland 

Het huishoudboekje van Nederland 

Elk jaar, op de derde dinsdag van september, presenteert de regering een begroting voor het 

nieuwe jaar. Ze maken een schatting van de te verwachten inkomsten en bepalen waar het 

geld aan wordt uitgegeven. De regeringspartijen onderhandelen soms de hele zomer, totdat ze 

het eens zijn over de verdeling van het geld.  

 
Uit: Miljoenennota 2014 (gepresenteerd op Prinsjesdag 2013) 

Vraag 1 – de inkomsten 

In bovenstaande grafiek zie je balkjes met de belangrijkste inkomsten van de Nederlandse 

staat.  

a. Er zijn vijf bronnen van inkomsten voor het Nederlandse huishoudboekje. 

Koppel de inkomstenbron aan de juiste omschrijving en het juiste bedrag.  

b. Als de regering te weinig geld heeft, kan ze kiezen om te bezuinigen, óf proberen meer 

inkomsten te krijgen. Kies twee soorten inkomstenbronnen en geef van elk een 

voorbeeld van hoe de overheid daarmee meer inkomsten kan binnenhalen. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Werkblad 2: Het huishoudboekje van Nederland 
 

 

Akkoord over begroting 2015 
woensdag 27 augustus - NOS.nl 

De begroting voor 2015 is rond. Dit heeft minister van Financiën Dijsselbloem bekendgemaakt 

na afloop van het jongste overleg op zijn ministerie. 

"Er zijn hele voorzichtige plusjes. De economie herstelt, maar we zijn er nog niet. Alles is met 

mate", benadrukt Dijsselbloem. "Deze begroting past bij deze tijd."  

De plannen voor volgend jaar worden officieel pas op Prinsjesdag, de derde dinsdag van 

september, openbaar. Maar het kabinet heeft met de coalitiepartijen en de drie 

oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP de belangrijkste knopen al doorgehakt. 

Extra geld 

De gesprekken tussen minister Dijsselbloem van Financiën en de onderhandelaars begonnen 

zo'n tien dagen geleden. De onderhandelingen verliepen dit keer redelijk soepel, omdat er 

wat extra geld te verdelen was. Vorig jaar moest er nog zes miljard euro extra bezuinigd 

worden, omdat het begrotingstekort volgens de Europese normen te veel was opgelopen. 

Dijsselbloem: "Ik ben blij dat we eruit zijn. De gesprekken verliepen in een goede sfeer en zijn 

snel gegaan. Ik ben blij dat er wat kleine voorzichtige plusjes te zien zijn." 

 

 

Uitgaven 2014 

Uit: Miljoenennota 2014 (gepresenteerd op Prinsjesdag 2013) 

Vraag 2 - de uitgaven 

In bovenstaande grafiek zie je de verdeling van de uitgaven over verschillende posten in 2014.  

 

a. Zoals je ziet gaat het om grote bedragen. Maar waaraan moet de overheid dan 

allemaal geld uitgeven? Vul bij ieder beleidsterrein 3 zaken in waaraan de overheid 

geld moet uitgeven. Bij één beleidsterrein hebben we al voorbeelden voor je ingevuld. 
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b. Vorig jaar moest de regering nog 6 miljard euro extra bezuinigen. Nu hebben ze extra 

geld om te verdelen. We weten nu nog niet precies hoeveel extra geld er is, maar stel 

je voor dat de regering 3 miljard euro extra zou hebben.  Waaraan moeten ze dit dan 

volgens jou besteden?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________   
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Werkblad 3: Het huishoudboekje van Nederland 
 

Uitgelekte plannen Prinsjesdag 2014: langer laag btw-tarief 

28 augustus 2014 Bron: ANP/NOS/RTL 

Het lage btw-tarief op verbouwingen en renovaties wordt met een half jaar verlengd. Dat 

hebben kabinet van VVD en PvdA en bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP 

afgesproken tijdens het overleg over de begroting van volgend jaar.  

Begrotingsplannen 

Verder trekt het kabinet ook nog eens 40 miljoen uit om de overheveling van langdurige zorg 

van de Rijksoverheid naar gemeenten soepel te laten verlopen. Volgens RTL Nieuws krijgt het 

Openbaar Ministerie er 20 miljoen bij.  

Ook komt er 500 miljoen euro voor noodhulp en opvang van vluchtelingen in o.a. Irak en 

Syrië. Voor de opvang van asielzoekers komt eenmalig 375 miljoen euro extra. Defensie krijgt 

er structureel 100 miljoen euro bij. 

Zorgpremie omhoog 

NOS meldt dat de zorgpremie met 120 euro per jaar omhoog gaat. Het eigen risico gaat van 

360 euro naar mogelijk 375 euro.  

Het kabinet maakt alle maatregelen op Prinsjesdag op 16 september officieel bekend. 

 

 
Vraag 3 – Prinsjesdag 2014 

Al voordat Prinsjesdag begonnen is, is een deel van de plannen van het kabinet uitgelekt.  

Welke conclusies kun je trekken uit bovenstaand krantenbericht? 

a. Vul in de tabel in welke begrotingswijzigingen er volgens dit bericht aan komen. 

Als er over een kostenpost nog niets bekend is, vul je niets in.  

 

Uitgaven Hoeveel € erbij? 

Zorg  

Sociale zekerheid en Arbeidsmarkt  

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  

Gemeente- en Provinciefonds  

Buitenlandse Zaken/ Internationale 

Samenwerking 

 

Veiligheid en Justitie  

Infrastructuur en Milieu  

Rentelasten  

Defensie  

Economische Zaken  

Wonen en Rijksdienst  

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

Overig  
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Werkblad 4: Het huishoudboekje van Nederland 

Vraag 4 – jouw persoonlijk huishoudboekje 

a. Hoe ziet jouw eigen huishoudboekje eruit? 

Maak een begroting van je eigen inkomsten en uitgaven voor 2015.  

 

Vul in onderstaand schema je inkomsten in, bijvoorbeeld: 

 Zakgeld en/of kleedgeld 

 Inkomsten van bijbaantje 

 Verjaardagsgeld en extra’s 

 

Maak daarna een voorlopige verdeling van je uitgaven. Helaas kun jij niet 3% meer 

begroten, dus let er op dat je niet meer geld uitgeeft dan er binnenkomt! 

Uitgavenposten zijn bijvoorbeeld: 

 Telefoonabonnement 

 Kleding 

 Sparen 

 Cadeautjes  

 Uitgaan 

 

Inkomsten € Uitgaven € 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Totaal  Totaal  

 

b. Stel je voor dat je ineens 500 euro extra verjaardagsgeld krijgt. Wat zou je hiervoor 

dan kopen?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

c. Als je er halverwege het jaar achter komt dat je minder geld binnenkrijgt dan je had 

verwacht, waar zou je dan op bezuinigen?  

_______________________________________________________________________ 

 

En waar zou je nooit op bezuinigen? Licht je antwoord toe. 

_______________________________________________________________________ 
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Antwoordmodel 
 

Vraag 1 

a.  

 
b. Voorbeelden van antwoorden: 

Indirecte Belastingen: accijns op sigaretten verhogen 

Directe Belastingen: vermogensbelasting verhogen 

Premies werknemersverzekeringen: werkloosheidsbijdrage verhogen 

Premies volksverzekeringen: bijdrage AOW verhogen 

 

Vraag 2 

a.  

Sociale Zekerheid en 

Arbeidsmarkt 

Zorg  

(volksgezondheid, 

welzijn en sport)  

Onderwijs, cultuur en 

wetenschap 

Infrastructuur en 

Milieu 

Bijstand 

Arbeidsmarkt 

Huurtoeslag 

Arbeidsongeschiktheid 

Werkloosheid 

AOW 

Kinderopvang 

Ziekte en 

zwangerschap 

Nabestaanden  

Inburgering 

Integratie  

Jonggehandicapten 

Volksgezondheid 

Curatieve zorg (korte 

behandelingen, bijna 

alles behalve 

ziekenhuis) 

Langdurige zorg 

Zorg beleid 

Jeugd 

Oorlogsgetroffenen 

Sport en bewegen 

 

 

Primair onderwijs 

Voortgezet onderwijs 

Hoger 

beroepsonderwijs 

Wetenschappelijk 

onderwijs 

Studiefinanciering 

Cultuursubsidies en 

wetenschapssubsidies 

(zoals: Nederlands 

Letterenfonds, 

Koninklijke Bibliotheek, 

Nederlandse Publieke 

Omroep, Nederlandse 

organisatie voor 

Wetenschappelijk 

Onderzoek, Nederlands 

Filmfonds) 

Waterkwaliteit en 

kwantiteit 

Wegen en 

verkeersveiligheid 

Openbaar vervoer 

Spoor 

Luchtvaart 

Scheepvaart en 

havens 

Klimaat 

Lucht en geluid 

Duurzaamheid 

 

 

 

 

b. Eigen antwoord 
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Vraag 3 

a.  

Uitgaven Hoeveel € erbij 
Zorg + € 40 miljoen 

Sociale zekerheid en Arbeidsmarkt  

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  

Gemeente- en Provinciefonds  

Buitenlandse Zaken/ Internationale 

Samenwerking 

+ € 500 miljoen 

Veiligheid en Justitie + € 20 miljoen + € 375 
miljoen 

Infrastructuur en Milieu  

Rentelasten  

Defensie + €100 miljoen 

Economische Zaken  

Wonen en Rijksdienst  

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

Overig  

 

Vraag 4 

a) Eigen antwoord 

b) Eigen antwoord 


