
Prinsjesdag 
Ieder jaar op de derde dinsdag in september is het Prinsjesdag, 
traditiegetrouw de start van het nieuwe parlementaire jaar. 
Op Prinsjesdag komt de Koning in de Gouden Koets naar het 
Binnenhof in Den Haag om de Troonrede uit te spreken. 

De minister van Financiën gaat later die dag met het koffertje 
naar de Tweede Kamer om de rijksbegroting en Miljoenennota 
aan te bieden. 

Het koffertje
Sinds 1946 presenteert de minister
van Financiën de rijksbegroting 
en Miljoenennota in een speciaal
‘derde dinsdag in september’
koffertje. 

Onder grote belangstelling van 
de pers opent de minister het
koffertje op de regeringstafel en
geeft de begrotingsstukken aan 
de kamerbewaarder. 
Deze overhandigt ze aan de
voorzitter van de Tweede Kamer. 

Het huidige koffertje
Het huidige koffertje is een cadeau
van de staatsdrukkerij, Sdu. 
Zij hebben de koffer aan de
minister van Financiën gegeven 
ter gelegenheid van hun 150-jarige
bestaan in 1964. 

Minister Witteveen was de eerste
minister van Financiën die met deze
koffer naar de Tweede Kamer is
gegaan voor het aanbieden van de
rijksbegroting en Miljoenennota. 

De eerste Miljoenennota
De eerste Miljoenennota is op 18 september 1906
aangeboden door minister De Meester van
Financiën. 

Voor die tijd gaf de minister bij de aanbieding van de
rijksbegroting een mondelinge toelichting. 
Die toespraak werd de Miljoenenrede genoemd. 

Omdat er zoveel cijfers en getallen in de toelichting
naar voren kwamen, heeft minister De Meester
besloten de toelichting voortaan schriftelijk aan de
Tweede Kamer te geven. 
In een nota die toen ‘Nota betreffende den toestand
van ’s Lands financiën’ heette.

De traditie van het koffertje
Minister Lieftinck van Financiën 
heeft de traditie van het koffertje in 
het leven geroepen. Hij wilde in 1946 
de eerste rijksbegroting na de Tweede
Wereldoorlog op Prinsjesdag in stijl
aanbieden. 

Minister Lieftinck heeft het presenteren
van de begroting in een koffertje
overgenomen van de Engelsen, waar
deze traditie al langer bestond.

Minister Ruding heeft in 1988 een miniatuur-
koffertje te voorschijn gehaald waarin de
rijksbegroting en Miljoenennota voor 1989 op
microfiche stonden. 

In 1999was het minister Zalm die een miniatuur
‘derde dinsdag in september’ koffertje bij zich had
met daarin de begroting op cd-rom. 

In 2012 haalde minister De Jager een tablet uit het
koffertje, waarop hij via een speciale Prinsjesdag-app
de begrotingsstukken online heeft gezet. 
De digitale verstrekking van de stukken levert een
besparing van zo’n tienduizend kilo aan drukwerk op.

Het koffertje, wat zit erin? 
In het koffertje zit de Miljoenennota
en een deel van de rijksbegroting. 
Niet de hele rijksbegroting past erin.
Een deel van de stukken krijgt de
voorzitter van de Tweede Kamer
later uitgereikt.

Sinds 2014 is er nog maar 1 set van
de rijksbegroting en Miljoenennota
op papier, speciaal voor de officiële
aanbieding in het koffertje. 
Alle stukken worden tegenwoordig
digitaal verstrekt. Om de begrotingstukken zit traditiegetrouw een oranje lint. 

Prinsjesdag, het koffertje en de Miljoenennota

De Gouden Koets is een geschenk van de
Amsterdamse bevolking aan Koningin
Wilhelmina, ter gelegenheid van haar
troonsbestijging in 1898.

In 1903 gebruikte Koningin Wilhelmina voor 
het eerst de Gouden Koets voor de rijtoer  naar
het Binnenhof. Voor die tijd reed de Koningin 
op Prinsjesdag in een glazen koets. 

De Troonrede
De eerste keer dat de
Troonrede werd
uitgesproken was in 1814
door Soeverein Vorst
Willem I. 

In 2013 heeft Koning
Willem Alexander zijn
eerste Troonrede
uitgesproken.  

Minister Dijsselbloem van Financiën 

Minister Witteveen (1964)

Minister Hofstra (1957)

Minister Duisenberg (1976) 

Het allereerste koffertje 
Het allereerste koffertje is omgerekend 
naar euro’s destijds voor € 1,70 bij leerhandel
‘Van de Broek’op de Laan van Meerdervoort 
in Den Haag gekocht. 

Met letters van goudpapier is het opschrift
‘DERDE DINSDAG IN SEPTEMBER’ aangebracht.
Later is hiervoor goudverf gebruikt. 
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Traditie bijna verbroken 
In 1957 dreigde de traditie van het koffertje bijna
verloren te gaan. Minister Hofstra nam op
Prinsjesdag de begrotingsstukken gewoon in zijn
aktetas mee naar het Binnenhof. 

Amsterdamse studenten van het dispuut BEETS
hebben hem een maand later demonstratief een
nieuwe koffer aangeboden onder het motto
‘Traditie, Excellentie’.

De studentenactie heeft effect gehad. Het jaar
daarop heeft minister Hofstra het echte ‘oude’
koffertje toch in de hand genomen om er de
rijksbegroting mee aan te bieden.

De rijksbegroting 
De rijksbegroting bestaat uit de begrotingen van alle
afzonderlijke ministeries. Het zijn allemaal wetsvoorstellen
en de voorgenomen plannen kunnen pas uitgevoerd
worden als de Tweede en Eerste Kamer de begrotings -
voorstellen hebben behandeld en (al dan niet gewijzigd)
hebben aanvaard. 

De Miljoenennota 
De Miljoenennota is een toelichting op de rijksbegroting. 
De Miljoenennota biedt een samenvatting van de
belangrijkste keuzes en plannen van de regering voor het
komende jaar en een overzicht van de totale inkomsten 
& uitgaven.

Nog meer koffertjes 
Drie ministers van Financiën hebben de
rijksbegroting en Miljoenennota ook in
een heel klein koffertje meegenomen 
naar de Tweede Kamer. 

De kleine koffertjes staan symbool voor
de technologische ontwikkeling door de
jaren heen. 
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