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Het regeerakkoord in kindertaal

Nou, zo ging het voor de VVD, het CDA, de Christen Unie en D66 de afgelopen 
maanden bij ieder onderwerp. Ze onderhandelden net zolang tot alles was 
besproken, en toen zeiden de vier partijen daarna tegen elkaar: ‘Mooi, we gaan 
akkoord. We krijgen allemaal voor een deel onze zin en voor een ander deel niet. 
Zo gaat dat nou eenmaal, dat snappen de mensen die op ons hebben gestemd 
wel.’ 
En toen was er een regeerakkoord en kon de nieuwe regering Rutte III er komen.

De nieuwe regering gaat de komende vier jaar Nederland regeren. Maar als al 
haar plannen worden uitgevoerd, zal het ook in de jaren daarna, als de kinderen 
van nu volwassen zijn, steeds beter gaan met ons land. Daar heeft de regering 
alle vertrouwen in. En daarom heet dit regeerakkoord 

‘Vertrouwen in de toekomst’.

In het regeerakkoord staat overigens bijna alleen 
wat er de komende vier jaar moet veranderen in 
Nederland. Wat precies zo mag blijven als het 
was, daarover hoeft nauwelijks iets te worden 
gezegd.

En wat staat er dan in dat 
regeerakkoord? We hebben het een en 
ander op een rijtje gezet.

De regering bestuurt (regeert) Nederland en de Tweede Kamer controleert dat.
In de Tweede Kamer zitten 150 mensen. Als de regering een besluit neemt, 
moet de meerderheid van die 150 mensen het daarmee eens zijn, 76 of meer 
dus, anders gaat het niet door.
Maar geen enkele partij in Nederland heeft 76 of meer zetels. In de regering 
moeten daarom verschillende politieke partijen samenwerken.

De nieuwe regering bestaat uit maar liefst vier politieke partijen. Die partijen 
wilden, toen ze met elkaar om de tafel gingen zitten om over samenwerking te 
praten, allemaal iets anders. Dat is logisch, anders zouden ze geen verschillende 
partijen zijn.
Die verschillen moesten worden opgelost voordat er een nieuwe regering kon 
komen, anders zou je binnen de kortste keren ruzie krijgen.

Zo gaat het altijd als er over een nieuwe regering wordt gepraat.
Partij 1 wil bijvoorbeeld dat kinderen in Nederland voortaan zeven dagen per 
week naar school gaan, en Partij 2 vindt dat drie ochtenden les per week meer 
dan genoeg is.
En Partij 1 vindt dat schoolkinderen in de pauze snoep en cola moeten krijgen, 
maar Partij 2 wil juist appels en melk.
‘Weet je wat,’ zegt partij 1 tegen partij 2: ‘Als ik nou mijn zin krijg met die zeven 
schooldagen per week, dan krijg jij je zin met je appels en je melk.
Akkoord?’
‘Goed, afgesproken.’ 
Partij 3 en 4 vinden het best, want voor hen zijn er andere dingen waar ze zich 
druk over maken.
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BTW-verhoging

2 schijven

Geld en belastingen

Over alles wat je hebt of koopt, moet je belasting (geld) aan de regering betalen, 
en die betaalt met dat geld het onderhoud van wegen, de gezondheidszorg, de 
politie, het leger, de brandweer, het onderwijs en andere zaken die belangrijk zijn 
voor heel Nederland.
Van dat belastinggeld hebben we dus allemaal voordeel.

Omdat het goed gaat met ons land, veel beter dan een paar jaar geleden, hoeft 
iedereen de komende tijd minder belasting te betalen over het geld dat hij of zij 
verdient (inkomstenbelasting). Zo houdt iedereen wat meer over om uit te geven. 
De mensen die werken merken daar het meest van, werklozen en bejaarden wat 
minder.

Maar… gewone boodschappen worden 
duurder, zoals brood en wc-papier, boeken en 
treinkaartjes. Bovenop de winkelprijs kwam tot 
nu toe 6% belasting (BTW), maar dat wordt 
9%. En zo leveren we dus weer wat in van 
wat we extra kregen door de verlaging 
van die inkomstenbelasting. De mensen 
met weinig geld merken daar het 
meest van.

Maar de regels die bij het betalen van belasting horen, zijn erg ingewikkeld. 
De belastingbetaler snapt daar soms niks meer van en de mensen die moeten 
controleren of het allemaal wel goed gaat, ook niet.
Daarom gaat de regering haar best doen die regels simpeler te maken.
Zo zijn er nu vier belastingschijven. Hoe meer geld je verdient, hoe hoger de schijf 
waarin je terecht komt en hoe meer je moet betalen. Zit je in schijf 2, dan moet 
je een beetje schijf 1 en een beetje schijf 2 betalen. Zit je in schijf 4, dan moet 
je een beetje schijf 1, een beetje schijf 2, een beetje schijf 3 en een beetje schijf 
4 betalen. Wie verzint er nou zoiets! Dat moeten twee schijven worden, dat is 
veel minder ingewikkeld. Wie weinig verdient, betaalt weinig belasting, wie veel 
verdient, betaalt veel. Klaar.

4 Het regeerakkoord in kindertaal



jonge werkende ouders kunnen langer thuisblijven

dure kinderopvang

vervuiler betaalt

Ook bedrijven hoeven minder belasting te betalen dan eerst. Zo kunnen ze 
meer winst maken. Voor buitenlandse bedrijven wordt het aantrekkelijker 
naar Nederland te verhuizen.
Maar bedrijven die het milieu vervuilen moeten juist meer belasting gaan 
betalen, want Nederland moet schoner worden.

Mensen die een eigen huis hebben gekocht, kunnen best wat meer 
gaan betalen, vindt de regering. Voor die mensen zijn er nu allerlei 
voordelige regeltjes, maar die zullen de komende tijd stap voor stap 
wat minder voordelig worden.
En voor mensen die een niet al te duur huis willen huren, omdat ze 
nu eenmaal niet zoveel geld hebben en dus ook geen fi jn huis kunnen 
kopen, zullen er meer betaalbare woningen worden gebouwd. 

Gezinnen met kinderen krijgen een extra steuntje in de rug van de regering. Voor 
elk kind krijgen ze elke maand wat meer geld (kinderbijslag) dan eerst en ouders 
die allebei werken en hun kinderen naar de peuterspeelzaal of de opvang brengen, 
hoeven die speelzaal of opvang niet helemaal zelf te betalen. Want als bijna al het 
geld dat ze verdienen naar de oppas gaat, kunnen ze net zo goed niet gaan werken.
En jonge, werkende ouders die een poosje voor hun pasgeboren kind willen zorgen, 
hoeven niet bang te zijn dat ze ineens zonder geld zitten. 
Ze mogen vijf weken lang thuis blijven en 
krijgen dan toch nog 70% van 
hun loon.
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elektrisch rijden

wie vervuilt betaalt

minder gas Groningen

schone energie

Klimaat en energie

In 2015 hebben bijna alle landen in de wereld in Parijs met elkaar afspraken 
gemaakt voor een beter klimaat. Daarom komt de regering met een nationaal 
klimaat- en energieakkoord. Dat betekent dat de regering samen met zo veel 
mogelijk organisaties en bedrijven en mensen zoals jij en je familie en je 
klasgenoten de milieuvervuiling stevig wil gaan aanpakken. Zeg dat maar vast 
tegen je ouders!

In Groningen heeft de gaswinning voor grote problemen gezorgd, denk maar aan al 
die aardbevingen en verzakte huizen. Het is hard nodig dat de gaskraan steeds verder 
wordt dichtgedraaid en dat gaat de regering dan ook doen.

Maar ook zonder kolen en gas moeten de huizen worden verwarmd, de wasmachines 
draaien en de auto’s rijden.

Wie vervuilt, gaat meer belasting betalen. Wie 
schoner gaat werken, of weinig weggooit, of 
zuiniger wordt met elektriciteit en verwarming, 
wordt beloond doordat hij minder belasting hoeft 
te betalen.

Veel van de energie die we verbruiken komt van 
kolen en gas.
Er zijn vijf kolencentrales in Nederland en die 
zorgen voor een enorme luchtvervuiling. In 2030 
moeten ze alle vijf dicht zijn.

Windmolens en zonnepanelen zorgen voor schone 
energie, en die moet het gas en de kolen op den duur 
helemaal gaan vervangen.
De regering is van plan de komende jaren nieuwe 
windmolenparken in zee te bouwen.

De regering wil dat nieuw te bouwen huizen geen gas 
meer nodig hebben, maar alleen duurzame energie voor 
de verwarming en de elektriciteit.
En als die nieuwe huizen goed worden geïsoleerd, is er 
sowieso minder energie nodig voor de verwarming.

Ook moeten er steeds meer auto’s komen die geen 
viezigheid meer uitstoten, zoals elektrische auto’s, en 
moeten vervuilende vrachtwagens fl ink gaan betalen 
voor iedere kilometer die ze over de Nederlandse wegen 
rijden.
Vliegtuigen zorgen voor veel te veel luchtvervuiling en 
ook dat probleem gaat de regering aanpakken.
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750 vluchtelingen

dubbel paspoort
bed bad brood

Nieuwe Nederlanders

Nieuwe Nederlanders mogen nu ook 
hun oude paspoort nog houden. Zo 
kan iemand Nederlander zijn én Turk, 
of Nederlander én Fransman. Maar 
dat blijft niet zo. De regering wil dat 
mensen in de toekomst gaan kiezen: 
‘Wil ik Nederlander zijn, of liever Turk?’ 
Het is een van de twee, het andere 
paspoort moet je inleveren.

vindt dat iemand veel beter in één van de landen in de buurt van zijn eigen 
land had kunnen blijven in plaats van helemaal naar Nederland te komen, 
dan is er een grote kans dat hij alsnog wordt teruggestuurd. Daarover wil de 
regering ook afspraken maken met die andere landen: als zij de vluchtelingen 
opvangen van de landen in de buurt, gaat Nederland hen daarbij helpen door 
geld te geven.

Het kinderpardon blijft zoals het was. Dat betekent dat kinderen die hier al 
minstens vijf jaar wonen en die hier asiel hebben aangevraagd, een kans 
krijgen om te mogen blijven. En niet alleen die kinderen zelf, maar ook de 
andere mensen uit hun gezin.

Afgewezen vluchtelingen, die dus zullen worden teruggestuurd, moeten 
zolang ze in Nederland zijn worden opgevangen met, zoals dat wordt 
genoemd, ‘een bed en een bad en een brood’. Verspreid door heel Nederland 
komen er acht verschillende plaatsen waar ze tijdelijk mogen wonen. Dan 
hoeven ze niet dakloos en hongerig over straat te zwerven.

Vluchtelingen die mogen blijven, krijgen allereerst een vergunning die drie 
jaar geldig is. Daarna moeten ze opnieuw vragen of ze nog mogen blijven en 
kunnen ze een vergunning voor nog eens twee jaar krijgen. Pas na die vijf 
jaar is het mogelijk om toestemming te krijgen voor altijd in Nederland te 
blijven wonen. 

Tot nu toe werden er per jaar 
maximaal 500 vluchtelingen 
uitgenodigd om naar Nederland 
te komen, maar voortaan zullen 
dat er 750 zijn. Deze mensen 
mogen hier voor altijd blijven.

Voor alle andere vluchtelingen 
zijn er strenge regels over wie 
hier mag blijven en wie niet. 
Als onze regering bijvoorbeeld 
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nachtwacht
wilhelmus

Naar school
De regering is van plan 450 miljoen euro extra uit te 
geven om te zorgen dat de leraren het wat minder druk 
krijgen, om de klassen wat kleiner te maken, en voor 
onderwijsassistenten. Dat zijn (hopelijk leuke en niet al te 
strenge) hulpmeesters en –juffen.

De meesters en juffen op basisscholen krijgen voortaan meer 
salaris, want de regering vindt dat zij nu te weinig verdienen.

Niet ieder kind is even slim of snel, en de ene leerling heeft 
meer aandacht nodig dan de andere. Daarom is het niet goed 
als alle kinderen in één klas op dezelfde manier les krijgen. 
Er komen aparte lessen voor superslimme kinderen en ook 
voor leerlingen die een achterstand hebben op de anderen, 
zodat iedereen zich in de klas gelukkig voelt.

Het is belangrijk dat kinderen Nederland goed leren kennen. 
Daarom moeten ze op school allemaal ons volkslied “het 
Wilhelmus” leren, en gaat iedere klas een keer naar het 
Rijksmuseum in Amsterdam en op bezoek in de Tweede 
Kamer.
En iedereen die 18 jaar wordt, krijgt een boekje waarin 
wordt verteld over de belangrijkste gebeurtenissen uit de 
geschiedenis van ons land.
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eindoordeel docent en/of eindtoets

maatschappelijke dienst

In groep acht krijg je na de eindtoets te horen naar welke middelbare school 
je het beste kunt gaan. Wordt het VMBO, VWO of iets daar tussenin? De mening 
van je juf of meester, die jou na een heel jaar in haar of zijn klas behoorlijk goed 
kent, is voor dat advies belangrijk, maar de regering vindt dat die eindtoets net zo 
belangrijk moet worden.

Veel VMBO-leerlingen willen een technisch vak leren, een vak waarbij je met 
je handen werkt en niet alleen met je hoofd. De regering vindt dat het nog 
niet overal goed gaat met dat technische onderwijs en geeft geld uit om dat te 
verbeteren.

Na school kun je gaan werken of studeren. Maar als je eerst vrijwillig en tegen 
een kleine vergoeding maximaal zes maanden gaat werken (maatschappelijke 
dienst) op een plek die nuttig is voor de maatschappij, in een bejaardentehuis 
bijvoorbeeld, dan wordt dat beloond door de regering. Want dan krijg je voorrang 
als je later solliciteert bij de gemeente, de provincie of bij een landelijk bedrijf of 
kantoor waar de regering iets over te zeggen heeft.

Als je gaat studeren, kun je geld lenen om je studie te 
betalen. Maar omdat het ontzettend vervelend is als je je 
te diep in de schulden moet steken (want dat geleende 
geld moet je later terugbetalen), gaat je studie in het 
eerste jaar voortaan 1000 euro kosten, de helft van wat 
het tot nu toe was. Voor PABO-studenten, die leraar in het 
basisonderwijs willen worden, wordt het studiegeld ook 
in het tweede jaar nog maar de helft van wat het was.
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werk & pensioen

ontslaan

Werk en pensioenen

De regering wil dat het voor bazen gemakkelijker wordt om mensen te ontslaan. 
Want dan zullen ze eerder zeggen: ‘Goed, kom maar voor me werken en dan zien 
we wel of ik tevreden over je ben.’
En als iemand in een klein bedrijf voor langere tijd ziek wordt, hoeft zijn baas 
voortaan niet meer twee jaar lang, maar slechts één jaar lang zijn loon door 
te betalen. Ook hierdoor zullen bazen gemakkelijker iemand in dienst willen 
nemen, denkt de regering.
En voor de zieke zelf komt er een speciale pot met geld, zodat hij (of zij) toch 
gewoon zijn loon krijgt..

Wie 66 jaar is, of iets ouder, en voor een baas heeft gewerkt, krijgt pensioen. 
De regels daarvoor zijn nu tamelijk ingewikkeld en niet voor iedereen 
hetzelfde. Dat moet simpeler en eerlijker, zegt de regering.
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Veiligheid

Er zijn veel te weinig wijkagenten en rechercheurs. 
Een heleboel kleine overtredingen, zoals het 
ingooien van een ruit, maar ook grotere misdaden, 
zoals geweld of bedreiging, kunnen daardoor niet 
worden bestraft of opgelost.
De nationale politie krijgt geld om meer mensen in 
dienst te nemen.

Wie naar de gevangenis moet, hoeft meestal maar tweederde deel van zijn 
straf uit te zitten. Daarna komt hij vrij. Tenminste, zo ging het tot nu toe. 
Maar dat gaat veranderen. Niks vervroegde vrijlating als je je niet goed 
gedraagt in de gevangenis. Zo’n beloning moet je verdienen en anders blijf 
je gewoon in je cel.

Wiet telen mag niet. Maar het gebeurt natuurlijk wel, in het geniep en door 
criminelen die er veel geld mee verdienen.
De regering wil nu op proef in een paar steden toestemming geven voor 
het telen en verkopen van wiet. Hopelijk helpt dat en kunnen criminelen er 
dan niks meer mee verdienen.

Ook computermisdaden zijn een groot probleem. Via je computer 
kun je steeds gemakkelijker worden bespioneerd of bedrogen.
Je moet veilig op je computer kunnen werken en veilig via de 
computer kunnen betalen. Er komt extra geld om de 
computermisdadigers op te sporen en aan te pakken.

Haat zaaien is strafbaar. Wie roept dat alle Marokkanen terroristen zijn 
of dat alle homo’s dood moeten, kan nu al een jaar gevangenisstraf 
krijgen. Toch wordt er nog voortdurend opgeroepen tot haat tegen 
mensen of groepen. Die dreigende straf schrikt de haatzaaiers dus 
niet genoeg af en wordt verdubbeld naar twee jaar.

Criminele motorbendes zorgen voor heel wat ellende, dat lees je maar al te vaak in 
de krant. Mensen worden bedreigd of beroofd of afgeperst. Dat moet nou maar eens 
afgelopen zijn. De regering gaat die motorbendes verbieden.

Als er in je buurt iets aan de hand is, zoals een ruzie 
tussen mensen die naast elkaar wonen omdat de 
een last heeft van die grote, fi jne klimboom in 
de tuin van de ander, zou het handig zijn als 
er bij wijze van spreken vlak om de hoek een 
rechter klaar zit om snel en voor weinig geld 
uit te zoeken wie er gelijk heeft. Een soort 
rijdende rechter, maar dan bij jou in de 
buurt en niet op de televisie.
De regering begint een experiment met 
zulke buurtrechters. 

Het gebeurt steeds vaker dat er 
naaktfoto’s van iemand op internet 
worden gezet, bijvoorbeeld door je 
vriendje met wie je het net hebt 
uitgemaakt. Verschrikkelijk als 
jou dat overkomt!
De regering neemt 
maatregelen om iemand 
die zoiets doet streng te 
kunnen straffen.

langer vastzitten

naaktfoto’s op het net

politie pakt 
motorbendes aan

veiligheid

buurtrechter
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Ziek zijn

We zijn allemaal verzekerd voor als we ziek worden. Elke maand betalen we geld, 
een premie, aan de verzekeringsmaatschappij, minstens 100 euro per persoon. 
Dat doet iedereen, jong, oud, ziek of gezond. 
En als we een arts nodig hebben of medicijnen of als we in het ziekenhuis 
moeten worden opgenomen, dan moeten we opnieuw geld betalen. Dat noemen 
we het eigen risico. De regering heeft besloten dat dit extra bedrag maximaal 
385 euro mag zijn. Na die 385 euro hoef je zelf niets meer te betalen, hoeveel 
dokters je ook nodig hebt.

Als je ongezond leeft kun je sneller ziek worden dan wanneer je op je 
gezondheid let. Rook niet, word niet te dik, drink niet te veel bier of wijn. Dat zijn 
allemaal dingen waar je op kunt letten.
Om dat roken minder aantrekkelijk te maken, wordt de tabak duurder. De accijns 
(belasting) die bovenop de prijs van iedere sigaret of sigaar komt, gaat omhoog.
De regering gaat ook aandacht besteden aan mensen die te veel alcohol drinken 
of op andere manieren slordig omgaan met hun gezondheid.

roken & vet eten

eigen risico
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Mensen worden steeds ouder en steeds meer oude mensen 
gaan naar een verpleeghuis. De regering steekt de komende 
jaren veel geld in die verpleeghuizen, zodat er meer personeel 
en meer aandacht voor de bewoners kan komen.
Er zijn ook mensen die zelf voor hun bejaarde en 
hulpbehoevende ouders zorgen. ‘Blijf maar thuis wonen, vader. 
Ik kom elke middag bij je kijken.’ Of: ‘Kom maar bij mij wonen, 
moeder, als je je maar niet overal mee bemoeit.’ Dat kost veel 
tijd en in die tijd kun je niet werken en dus ook geen geld 
verdienen. Wie daardoor in de problemen komt, kan op steun 
van de regering rekenen.

Sommige, vooral oude, mensen vinden dat ze wel lang genoeg hebben geleefd en 
willen dood. Omdat ze ziek zijn (maar niet zo ziek dat ze snel zullen sterven), of 
eenzaam, of omdat ze er gewoon geen zin meer in hebben.
De regering vindt dat die mensen voorlopig niet moeten worden geholpen een 
einde aan hun leven te maken. Eerst moet er verder worden uitgezocht om hoeveel 
mensen het precies gaat.
En verder moet er maar eens goed worden nagedacht of we er echt niet voor 
kunnen zorgen dat die oude mensen weer plezier in hun leven krijgen.

Hoe ouder we worden, hoe vaker de meesten 
van ons een dokter nodig hebben.
‘De zorg’ wordt daardoor steeds duurder en is 
als dat zo doorgaat over een aantal jaren niet 
meer te betalen.
De regering gaat nu samen met de mensen 
die in de zorg werken bekijken of het niet zo 
hier en daar wat goedkoper kan. Is het echt 
nodig dat die medicijnen en rolstoelen zo 
duur zijn? Werken er niet teveel directeuren 
in dat ziekenhuis? Moeten er heus zoveel 
formuleren worden ingevuld?

Zal het ongeboren kind dat nog in de moederbuik zit straks 
gezond ter wereld komen? Of is er een dokter nodig omdat we 
nu al kunnen zien dat het kind ziek is?
Of wil je later graag kinderen krijgen maar is er in je familie 
een erfelijke ziekte die je aan je baby zou kunnen doorgeven, 
zoals borstkanker? Is het daarom voor jou misschien beter 
zwanger te worden van een jongen dan van een meisje? Kun 
je zoiets regelen?
Het onderzoek hiernaar is duur, maar de regering vindt het zo 
belangrijk dat ze er geld aan gaat uitgeven.

levenseinde

prenataal onderzoek

mantelzorg
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mobiliteit

hulpgeld

defensie geld erbij

zelfrijdende auto

Vervoer Buitenland

Arme landen in bijvoorbeeld Afrika zullen 
vanaf nu meer hulpgeld krijgen. Dat extra 
geld is in de eerste plaats bedoeld om het 
vluchtelingenprobleem aan te pakken.
Maar de regering geeft ook geld aan organisaties 
die tegen kinderarbeid strijden. Kinderen horen 
niet te werken, ze moeten de kans krijgen naar 
school te gaan.

Op het leger is de afgelopen tijd veel 
bezuinigd en jarenlang konden er niet genoeg 
nieuwe uniformen, wapens of voertuigen 
worden gekocht. Maar nu het beter gaat met 
Nederland, heeft de regering eindelijk weer 
geld om nieuwe spullen te kopen en zo het 
leger moderner te maken.
Om soldaten te helpen die in het buitenland 
in een oorlogsgebied hebben gewerkt, en daar 
iets akeligs hebben meegemaakt (een been 
dat is afgezet nadat je op een landmijn hebt 
getrapt, of afschuwelijke dromen over wat 
je in die oorlog hebt gezien), komt er geld 
beschikbaar.

Wie een kleine verkeersovertreding maakt, zoals op de fi ets door rood rijden of 
met de auto 54 kilometer per uur waar je maar 50 mag, krijgt voortaan een lagere 
boete dan eerst. Maar wie keer op keer de regels overtreedt, kan vanaf nu rekenen 
op fi kse bekeuringen!

Tussen Apeldoorn en Enschede, tussen Zwolle en Groningen, en tussen Dordrecht en 
Breda (en misschien ook op andere plekken buiten de randstad) zullen meer sprinters 
gaan rijden, zodat de mensen niet meer zo lang op de trein hoeven wachten.

Waar dat nodig is zullen nieuwe of bredere autowegen worden aangelegd. En 
bij die aanleg wordt er rekening gehouden met de auto van de toekomst: 
de zelfrijdende auto. 
Ook zal de verlichting op veel snelwegen de hele nacht blijven 
branden, want dat is veel veiliger dan een diepe 
duisternis waarin je geen hand voor ogen 
kunt zien.

Het kan verdraaid lastig zijn bij het bus- of 
treinstation een plekje voor je fi ets te vinden, 
want de meeste stallingen zijn propvol. 
De regering gaat zorgen voor grotere 
fi etsenstallingen.
Ook zal er overal in het land worden gewerkt 
aan nog meer en nog betere fi etspaden.
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genderneutraal

illegale import 
beschermde dieren

hond kopen

En tot slot...

Als je een offi cieel formulier invult om 
iets bij de gemeente of regering aan 
te vragen, dan moet je opschrijven 
of je man of vrouw bent. Maar veel 
mensen vinden dat helemaal niet 
prettig. Zij zeggen: ‘Wat doet het 
ertoe of ik man of vrouw ben?’ 
Of: ‘Ik ben dan wel man, maar 
ik vóel me vrouw.’
De regering gaat zorgen 
voor formulieren waarop je 
dat niet meer hoeft aan te 
geven.

Er komt extra geld voor toneelgezelschappen en orkesten die het 
moeilijk hebben, maar volgens de regering wel heel goed en belangrijk 
zijn. Want het zou zonde zijn als die verdwijnen.

Sporten is goed voor je. Daarom wil de regering afspraken maken met 
sportverenigingen, om te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen kunnen 
gaan sporten.
En van medaillewinnaars bij de Olympische Spelen genieten we 
allemaal. De regering maakt extra geld vrij voor deze topsporters, zodat 
zij zich over het betalen van boodschappen of de huur geen zorgen 
hoeven maken, en het hele jaar door ijverig kunnen trainen voor de 
volgende gouden medaille.

Lang niet alle diersoorten mogen als 
huisdier worden gehouden. En toch 
worden sommige verboden diersoorten 
ons land binnen gesmokkeld. Daar moet 
een eind aan komen, vindt de regering. 
Er zal een lijst komen van dieren die je in 
huis mag halen.

Als je een hond koopt, wil je 
natuurlijk graag zeker weten 
dat hij gezond is. Daarom 
moet er een witte lijst komen 
van hondenhandelaren die te 
vertrouwen zijn.

En tot slot vindt de regering het niet nodig om tegen boeren te zeggen 
dat ze hun koeien verplicht de wei in moeten sturen. Dat mogen de boeren 
helemaal zelf weten.
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Voor meer informatie:
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