De Miljoenennota 2020
Het kabinet proﬁteerde bij zijn aantreden van economische rugwind. De economische vooruitzichten zijn inmiddels
echter verslechterd en een conjuncturele neergang valt niet uit te sluiten. De overheidsﬁnanciën staan er goed voor,
dankzij het saneringsbeleid van de eerste twee kabinetten onder leiding van premier Rutte en de voorspoedige
economische ontwikkeling in het recente verleden. Welke plannen ontvouwt het kabinet in zijn tweede miljoenennota?
Hoe kunnen die plannen worden gewaardeerd in het licht van de huidige economische omstandigheden en de
uitdagingen waarvoor Nederland zich op langere termijn geplaatst ziet? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens
dit congres.
Programma
14:00 Inloop met koﬃe en thee
14:30 Welkomstwoord door middagvoorzitter Jacco van Maldegem
(MT-lid directie Communicatie, Ministerie van Financiën)
14:40 Introductie Miljoenennota 2020 door Allard Postma
(hoofd Begrotingsbeleid van de directie Begrotingszaken,
Ministerie van Financiën)
15:00 Beschouwing over de miljoenennota door Richard van Zwol
(staatsraad, Afdeling advisering, Raad van State)
15:20 Beschouwing over de miljoenennota door Hans Stegeman
(hoofd research and investment strategy, Triodos Bank)
15:40 Forumdiscussie. Het forum bestaat uit:
Richard van Zwol
Hans Stegeman
Evert-Jan Slootweg (lid Tweede Kamer CDA)
Henk Nijboer (lid Tweede Kamer PvdA)
16:30 Afsluitend hapje en drankje
Na elke inleiding is er ruimte voor enkele vragen ter verduidelijking uit de zaal. Tijdens de forumdiscussie gaan de
leden van het forum onder leiding van de middagvoorzitter met elkaar en met de zaal in debat.
Aan deelname aan dit congres zijn geen kosten verbonden.
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*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor
de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen
beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn
eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

