
Beste minister, beste mevrouw Kaag,

Het afgelopen jaar hebben wij, 
ruim 200 kinderen uit groep 7 en 8

van scholen uit heel Nederland, 
over de dingen nagedacht. 

Over hoe de wereld eruit zou zien 
als wij de baas zijn. 

Over wie waar de baas over is.
En waarom. 

En over wat wij nu al kunnen doen.

We keken naar de wereld om ons heen.
Onze straat, onze speeltuinen, 

onze stad, ons land en iedereen 
die daarin samenleeft. 

We schreven onze ideeën en 
gedachten op.  

En een schrijver heeft van onze ideeën
de Kindertroonrede 2022 gemaakt. 
Op Prinsjesdag spreken wij die uit in 

Theater aan het Spui in Den Haag.  
De Koninklijke Schouwburg was dit 

jaar namelijk al bezet… 

Vandaag willen wij u onze 
tien belangrijkste punten overhandigen. 

Wij zijn er klaar voor. 
U ook?



De minimumleeftijd om te 
stemmen wordt verplaatst 
naar 15 jaar.

Als je jongeren eerder laat stemmen, doen er 
niet alleen meer mensen mee, maar komen 
er ook nieuwe ideeën op tafel en wordt wat 
we tot nu toe zien als ‘de toekomst’ ineens 
het heden.

Alle sportverenigingen worden 
gratis voor iedereen onder de 
18 jaar. 

Alle contributie wordt betaald door de voetbal-
clubs Ajax, Feyenoord, PSV en AZ. Frenkie de 
Jong leverde Ajax 86 miljoen euro op.  
Daarmee kunnen alle ongeveer vier miljoen 
kinderen in Nederland 18 jaar lang lid zijn van 
een sportclub. 

Alle mensen in de politiek 
moeten elke woensdag- 
ochtend van 10:00 tot 11:00 
Zoomen met een schoolklas 
ergens in Nederland. 

Wij willen echt gehoord worden.

Alle grote daken worden groen. 

Waarom kunnen we geen parken, voetbalvelden 
en tuinen op alle grote daken van Den Haag? 
Waarom niet? 

Iedereen heeft wettelijk 
recht op een eigen werkende 
computer. 

Hoewel er veel gevaren op de loer liggen op 
het internet, is het web onze kring van 
stemmen waarin we praten, zoeken en werken 
aan een beter en eerlijker Nederland. We zijn 
meer dan goed geïnformeerd en verbonden, 
dankzij internet. 

Vanaf vandaag stoppen we
allemaal met vlees eten.
 
Eén kilo rundvlees eten staat qua broeikasgas- 
uitstoot gelijk aan 180 kilometer autorijden. 
Als we de aarde niet nog warmer willen laten 
worden, dan moeten we volledig stoppen met 
vlees eten.

Zelfde werk, zelfde loon. 

Alle genders krijgen hetzelfde betaald als ze 
hetzelfde werk doen. 

CBS Marimba uit Spijkenisse
De Vogelenzang uit Spijkenisse
BS Overvecht uit Utrecht
De Geluksvogel uit Maastricht
De Horizon uit Delft

De Globetrotter uit Rotterdam
De Waalse School uit Rotterdam
De Duif uit Spijkenisse
De Christophoor uit Rotterdam

KINDERTROONREDE 2022
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Mevrouw Kaag, 
kunt u ervoor zorgen dat 
uw collega’s onze ideeën 
ook onder ogen krijgen?

Dank u wel.

Namens alle leerlingen van:

Het openbaar vervoer, dus 
alle treinen, bussen en pontjes 
worden gratis. 

De regering en de gemeentes leggen gratis 
parken aan, gratis speelplaatsen, gratis scholen, 
noem maar op. Maar om er te komen, moet je 
betalen. Dat is toch gek? 

Elk gezin in Nederland dat niet 
meer dan duizend euro per 
maand verdient, krijgt elke 
vier weken duizend euro van 
de regering.

We noemen het: basisinkomen. De rijken hebben 
genoeg. Dan maar een keertje niet zo eerlijk. 

Iedereen, maar dan ook echt 
iedereen, mag maar één keer 
per jaar met het vliegtuig.

Eén keer heen en terug Amsterdam - New York 
is net zo schadelijk als het eten van achthonderd 
Big Macs.

Ónze
tien!
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