
 

 

 

De Rijksbegroting 
Wat staat er in de Rijksbegroting? 

 
In de Rijksbegroting wordt opgenomen hoeveel geld de overheid binnen krijgt en hoeveel de overheid 

wil uitgeven. Maar waar verdienen ze precies geld aan? 
 

Als je een begroting maakt schrijf je op hoeveel geld je binnenkrijgt en hoeveel geld je wilt uitgeven. Ieder 

jaar op Prinsjesdag presenteert de Regering de Rijksbegroting en de Miljoenennota. In de Rijksbegroting staat 

wat de geschatte inkomsten en uitgaven zijn. Zo kunnen de inkomsten over een jaar wel 235 miljard Euro zijn, 

maar de uitgaven bijvoorbeeld 250 miljard. De Regering moet dan gaan bezuinigen of gaan lenen.  

De belangrijkste inkomsten van de Nederlandse Overheid zijn belastingen. Als je geld verdient, betaal je loon- 

en inkomstenbelasting. Als je iets koopt, bijvoorbeeld een blikje Cola of een spijkerbroek, betaal je belasting 

in de vorm van BTW. Als je sigaretten, alcohol of benzine koopt, betaal je extra voor de accijns. Dat is ook 

belasting en die gaat ook naar de Schatkist. En mensen die een motor of een auto hebben betalen 

motorrijtuigenbelasting. De Overheid verdient ook aan onder andere verkeersboetes en met de verkoop van 

aardgas aan het buitenland. De Overheid betaalt bijna alles met het belastinggeld. 

De belasting die we betalen wordt gecontroleerd door belastinginspecteurs. Ze verwerken zo’n 60 miljoen 

aangiften per jaar. Je kunt je dan voorstellen, dat er in sommige aangiften fouten staan. Echte vergissingen, 

echte fouten. Maar soms wordt er bewust verkeerde informatie gegeven. Sommige mensen proberen de 

belasting te ontduiken. Een belastinginspecteur controleert de aangiftes. Als iemand minder inkomsten opgeeft 

dan hij heeft binnengekregen, betaalt hij minder belasting dan zou moeten. 
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