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gezondheidszorg moet 
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We willen de vliegtax 
invoeren voor vluchten 
korter dan 1000 km

Een leerlingenbudget 
beschikbaar voor een 

gelijke start van 
het schooljaar

De top 20 bedrijven in 
Nederland met de meeste 
uitstoot moeten per kuub 
meer belasting betalen

Weg met de ‘huisjesmelkers’; 
wij willen wonen

Eigen inkomensafhanke-
lijke bijdrage voor de 
zelftest of derde 
vaccinatie

Het minimumloon 
moet omhoog

De niet-biologische 
boeren moeten extra 
belasting betalen, zodat 
de bio-boeren extra 
subsidie krijgen

De werkdruk in het 
onderwijs moet omlaag
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Voorwoord

Deze eerste begroting van het kabinet Milo I weerspiegelt de plannen en ambities uit het 
jongeren regeerakkoord. Het kabinet schept ruimte voor investeringen en versterkt het 
financiële fundament van de overheid. Met als doel om Nederland sterker te maken, voor 
alle Nederlanders. 

Om met vertrouwen naar de toekomst te kunnen uitzien, onderneemt het kabinet actie. 
Door te investeren in onder meer volksgezondheid, onderwijs, defensie en de woning-
markt.

De rijksbegroting is van ons allemaal, en is er voor ons allemaal. Dat moet ook gelden voor 
de economische groei. Het kabinet wil dat alle groepen volgend jaar in hun portemonnee 
merken dat het goed gaat met de economie. Daarom gaat het merendeel van de Neder-
landse huishoudens er volgend jaar op vooruit. 

Door zorgvuldig om te gaan met belastinggeld, gericht te investeren en de staatsschuld af 
te lossen, verstevigt het kabinet de basis onder onze welvaart. Voor nu, en voor in de toe-
komst. Graag werk ik samen met het parlement aan dat gezamenlijke doel. 

Ik kijk uit naar het nieuwe politieke jaar! 

De Minister van Financiën,

Rowan
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Ministerie van Financiën

In 2022 wordt verwacht dat er minder coronabesmettingen zullen zijn en dus minder 
ziekenhuisgevallen, doordat een groot deel van de Nederlandse bevolking is gevaccineerd. 
Daarom zal er geen corona steun worden gegeven aan Cultuur en Horeca. Omdat er 
minder corona wordt verwacht, is het idee om een eigen inkomensafhankelijke bijdrage 
te vragen indien mensen een zelftest moeten afnemen om bijvoorbeeld bij een event aan-
wezig te zijn. Ook bij een eventuele derde vaccinatie wordt een eigen inkomensafhankelijke 
bijdrage gevraagd.

Corona
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Het Ministerie van Financiën wil komend jaar een aantal besparingen doorvoeren, maar 
ook extra geld uittrekken voor bijvoorbeeld milieu en onderwijs.

Het Ministerie van Financiën vindt milieu een belangrijk punt. Om voor 2030 bij te dragen 
aan een beter milieu wil het ministerie benzine en dieselauto’s meer belasten. Ook bedrij-
ven die veel stikstof, CO2 en zwavel uitstoten moeten meer belasting betalen. De top 20 
bedrijven in Nederland met de meeste uitstoot moeten per kuub uitstoot belasting gaan 
betalen. Het ministerie van Financiën wil dat alternatief vervoer wordt gestimuleerd. Elk 
bedrijf mag alleen elektrische auto’s leasen.

Milieu

Het Ministerie van Financiën vindt dat de werkdruk in het voortgezet onderwijs omlaag 
moet. Zo willen we kleinere klassen en meer docenten. Dit willen we bereiken door alle 
docenten een loonsverhoging te geven en de salarissen van de docenten structureel hoger 
te maken.

Onderwijs

Het Ministerie van Financiën wil dat iedere jongere vanaf 18 jaar een gelijke start verdiend, 
onafhankelijk van afkomst. Om dit te bereiken zal het minimumloon omhoog moeten naar 
6 euro per uur. Hierdoor kunnen jongeren meer sparen voor een rijbewijs, studie of het 
opstarten voor een eigen bedrijf. Bovendien krijgen jongeren meer inzicht in hun financiën.

Minimumloon omhoog
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In tijden van corona hebben we gezien dat er een hoge last is komen te liggen op de zorg. 
Om deze reden is het belangrijk dat we in 2022 in totaal 91 miljard euro investeren in het 
Ministerie van Volksgezondheid en Sport. Zo dienen er kortere wachttijden te komen voor 
mentale zorg. Om dit te realiseren dienen er 300.000 extra medewerkers aangenomen 
te worden, waarbij er 8 miljard euro wordt vrijgemaakt. Hier zit tevens budget in voor het 
omscholen van mensen die werkloos zijn of in een andere sector werkzaam zijn. Daarnaast 
dienen behandelingen verbeterd te worden, zodat de kans dat patiënten terugkomen 
wordt verkleind. Ook hier zit een stuk scholing in, maar betreft tevens het ontwikkelen van 
nieuwe behandelmethodes (3 miljard). In 2022 dient er ook meer zorg geboden te worden 
aan studenten met burn-outs. Hierbij moeten standaard lessen aangeboden worden over 
hoe je voor jezelf zorgt en dienen er pedagogische coaches op scholen beschikbaar te 
zijn. Hiervoor wordt 5,2 miljard euro begroot. Tevens dient er binnen het onderwijs meer 
belangstelling te komen voor mentale gezondheid, waarbij er gastcolleges vanuit hulpver-
lenende organisaties worden georganiseerd (3 miljard euro). Bovendien moet de GGZ gra-
tis zijn voor iedereen. Hiervoor komt 20 miljard euro beschikbaar. Ook dient er 3,8 miljard 
euro geïnvesteerd te worden om medicinale wiet te legaliseren. Tot slot wordt er 45 miljard 
euro begroot, zodat iedereen jaarlijks een gratis gezondheidscheck kan laten doen. Veel 
mensen zijn bang om naar de dokter te gaan, omdat de zorgverzekering niet alles dekt. 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport



Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Binnenlandse 
zaken en Koninkrijksrelaties

De Minister van Binnenlandse Zaken wil 4 miljard euro verdelen over gemeentes, zodat 
er meer aandacht besteed kan worden in woonwijken om aan het aanbod voor jongeren 
om veilig rond te hangen met vrienden. Zo moeten er meer hangplekken komen als 
skateparken en in parken moeten meer overdekte zitplekken komen. Daarnaast dienen 
er plekken beschikbaar gesteld te worden waarbij jongeren op openbare muren kunnen 
graffiti spuiten. Door dit plan zal het vandalisme tegengegaan worden, omdat jongeren 
meer ruimte krijgen. Daarnaast vindt hij het belangrijk dat er een minister komt die zich 
puur bezighoudt met huisvesting. Deze minister moet het ‘huisjesmelken’ illegaal maken en 
zorgen voor goedkopere en meer woningaanbod voor starters op de woningmarkt. Samen 
met het Ministerie van Jusitie en Veiligheid wil de minister dit probleem aanpakken. Tot slot 
wordt er 4 miljard euro vrijgemaakt om voor iedereen in Nederland gratis internet aan te 
bieden.
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De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil 1,5 miljard euro investeren in 
waterbeheer voor een betere wateropslag, zodat er bij droogte voldoende water is voor 
landbouw en dieren. Daarnaast wordt er 1 miljard euro uitgegeven aan dierenwelzijn. Zo 
dienen er controles uitgevoerd te worden bij slachthuizen, stallen en boerderijen om te 
kijken over de dieren goed behandeld worden. 
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Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Ministerie van Justitie 
en Veiligheid

De Minister van Economische Zaken en Klimaat vindt een ding heel belangrijk: gratis vrou-
wenproducten (maandverband en tampons) voor iedereen vanaf 12 jaar (8 miljard). Samen 
met het Ministerie van Volksgezondheid en Sport komt hier een plan voor. Een ander 
speerpunt is het goedkoper maken van groenten en fruit door bijvoorbeeld verspilling te-
gen te gaan. “Ook als een appel niet helemaal rond is, moet die verkocht worden”. Om hier 
geld voor vrij te maken komen er twee nieuwe vormen van belasting: Fast Food belasting 
en Vliegtax. Ook krijgen de niet-biologische boeren extra belasting om subsidie te kunnen 
geven aan de bio-boeren. In samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap komt er een extra vak op de basisscholen ‘klimaat voor kleuters’. Hier wordt 2 
miljard euro voor gereserveerd. Om vervuiling vanuit het buitenland tegen te gaan wordt 
de samenwerking binnen Europa opgezocht.

De Minister van Justitie en Veiligheid zet voor 2022 in op de volgende punten. De meeste 
aandacht gaat naar de politiemacht. Dit zal vooral worden ingezet om geweld tegen de 
politie tegen te gaan. Hier wordt een speciale eenheid voor opgericht. Daarnaast wordt de 
politiemacht uitbereid zowel op straat als de online recherche.  Om het ‘huisjesmelken’ te-
gen te gaan wordt er 1,3 miljard vrijgemaakt voor de politie om hier extra op te controleren 
en 2 miljard om kraken tegen te gaan. Ook gaan we fors inzetten om drugshonden op te 
leiden om ook de nieuwste drugs op te sporen. Als laatste willen we de prijs van sigaretten 
verdubbelen en de minimale leeftijd verhogen naar 21 jaar. 



Miljoenennota Jongeren 9

Ministerie voor 
Rechtsbescherming

Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap

De Minister van Rechtsbescherming is behoorlijk duidelijk voor 2022. Haar volledige budget 
(3 miljard euro) gaat uit naar antidiscriminatiewetgeving. Samen met het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid wil de minister ervoor zorgen dat iedereen die discrimineert minimaal 
1 week de cel ingaat.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een focusplan voor de 
wetenschap; het ontwikkelen van de mannenpil (9,5 miljard euro) en coronavaccinatie 
(0,5 miljard). Ook vindt de minister het belangrijk dat er in Nederland ruimte is voor grote 
moskeeën, zodat er geen thuismoskeeën ontstaan. “Een moskee moet net zoveel ruimte 
krijgen als een kerk”.  Cultuur krijgt geen budget, maar wel wil hij investeren in minder 
volle klassen.
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Ministerie voor Basis- en Voortgezet 
Onderwijs en Media

Ministerie van Defensie

De Minister van Onderwijs pleit voor een leerlingenbudget zodat iedereen geld heeft om 
schoolartikelen aan te schaffen (potloden, schriften, rekenmachines, etc.) en dat iedereen 
aan het begin van het jaar gelijk kan starten. Hier wordt 10 miljard euro voor begroot. Ook 
de docenten zijn belangrijk, hogere lonen en verlaging van werkdruk zijn zaken waar de 
minister aandacht voor wil. Om de aandacht voor leerlingen en de kwaliteit van onderwijs 
te verbeteren wordt er 7,5 miljard euro begroot, waarmee onder meer de klassen kleiner 
kunnen worden. Ook wordt er 10 miljard euro beschikbaar gesteld om meer docenten aan 
te nemen. Daarnaast wordt er 2 miljard euro vrijgemaakt om chillplekken op scholen bes-
chikbaar te stellen voor studenten.

De Minister van Defensie heeft een uitgebreid plan. Iedereen die vecht voor onze veiligheid 
moet daarop voorbereid zijn en goed voor betaald worden. Daarom wordt er extra geld 
vrijgemaakt voor de salarissen (5 miljard euro). Ook de NAVO en VN zijn zeer belangrijk en 
komen aan bod (3 miljard), maar het belangrijkste is het uitbreiden en verbeteren van de 
krijsmacht. Een paar van de ideeën zijn om de twee F16’s om te ruilen voor vijfmaal een 
F35, het oprichten van watergevechtsleiding en het oprichten van landgevechtsleiding. Ook 
dient de vloot uitgebreid te worden met communicatievoertuigen en communicatieboten 
en het opnieuw inrichten van gevechtseenheden en het plaatsen van een militaire satelliet 
in zee krijgen veel aandacht.
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De Minister van Infrastructuur en Waterstaat wil investeren in het ontwikkelen van nieuwe 
brandstofmogelijkheden. Uiteraard worden momenteel veel elektrische auto’s gepro-
duceerd, maar de productie van de batterijen zijn bijna schadelijker voor het milieu dan 
de huidige brandstoffen. Daarom moet er gekeken worden naar andere oplossingen als 
waterstofauto’s en andere brandstofmogelijkheden. Hiervoor begroot de Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat 5 miljard euro. Daarnaast is het belangrijk om het openbaar 
vervoer toegankelijk te houden voor studenten, zodat zij te allen tijde de mogelijkheid heb-
ben om naar hun school te reizen. Tevens dient het openbaar vervoer schoner te worden. 
In totaal is er 2,7 miljard euro begroot voor het openbaar vervoer.

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat

Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil ervoor zorgen dat het minimumloon 
omhooggaat. Hiervoor wordt 15,2 miljard euro begroot. De verwachting is dat de werk-
loosheid in 2022 gelijk blijft, dus hier wordt 15 miljard voor vrijgemaakt. De pensioenen 
zullen iets omlaaggaan, dus daarom wordt er meer begroot voor AOW. Dit komt neer op 45 
miljard euro. Voor arbeidsongeschiktheid wordt 14,1 miljard euro begroot. Tot slot wordt 
er 12 miljard euro beschikbaar gesteld voor kindregelingen. Na de coronaperiode zullen 
steeds meer ouders weer terug naar kantoor keren, wat betekent dat de regelingen voor 
de kinderopvang weer omhoog moeten.
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Ministerie van Buitenlandse zaken

Ministerie van Algemene Zaken

De Minister van Algemene Zaken maakt zich in 2022 hard om een nieuw kabinet te vor-
men. Daarnaast wordt de minimumleeftijd voor stemrecht verlaagd naar 16 jaar. Het is 
immers belangrijk dat er tevens geluisterd wordt naar hoe de jongere bevolking kijkt naar 
en denkt over de Nederlandse maatschappij.

De Minister van Buitenlandse Zaken wil 1 miljard euro investeren in het openbaar vervoer 
naar het buitenland. Kinderen jonger dan 18 jaar mogen met 50% korting reizen in het 
openbaar vervoer naar het buitenland tijdens de vakantieperiodes. Op deze manier krijgen 
gezinnen met kinderen die minder inkomen hebben ook de mogelijkheid om op vakantie te 
gaan. Daarnaast wordt er 3 miljard euro terugbetaald aan de EU om de staatsschuld deels 
af te lossen. Dit is tevens goed voor de status van ons Nederland. Tot slot moet er een 
post komen voor onvoorziene kosten. Gedurende corona was er een grote belasting op de 
gezondheidszorg. In onzekere tijden is het nodig om extra budget beschikbaar te hebben. 
Hiervoor wordt 5 miljard euro gereserveerd.



Overzicht uitgaven en inkomsten 2021
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€84,0

€3,1

€91,0

€13,5

€2,5

€6,8

€7,6
€3

€18,0
€29,5

€12,2

€7,7

€101,3

€9

Uitgaven (in miljarden)

Indirechte belastingen

Directe belastingen

Premie volksverzekeringen

Premie werknemersverzekeringen

Zorgverzekeringswet

€100,5

€97,5

€38,0

€27,0

€49,0

Inkomsten (in miljarden)

uitgave: €389,2 miljard inkomsten: €3,12 miljardtekort/overschot: €77,2 miljard


