
Troonrede	  
	  
Geachte	  aanwezige	  kamerleden,	  Staatssecretaris,	  beste	  kinderen	  en	  andere	  
aanwezigen,	  
	  
Vandaag	  is	  een	  belangrijke	  dag.	  Vandaag,	  16	  september	  2011,	  vertellen	  
kinderen	  en	  jongeren	  aan	  U	  allen	  wat	  zij	  vinden	  van	  de	  rechten	  van	  alle	  
kinderen	  in	  Nederland	  en	  daarbuiten.	  	  
	  
Een	  belangrijk	  recht	  van	  kinderen	  is	  dat	  zij	  hun	  mening	  mogen	  geven.	  Dat	  doen	  
zij	  over	  zaken	  die	  belangrijk	  voor	  hen	  zijn,	  bijvoorbeeld:	  onderwijs,	  familie,	  vrije	  
tijd	  en	  noem	  maar	  op.	  Dat	  doen	  we	  dus	  ook	  vandaag.	  Want	  in	  de	  politiek	  
worden	  besluiten	  genomen	  die	  voor	  kinderen	  heel	  belangrijk	  zijn.	  
	  
Met	  de	  meeste	  kinderen	  in	  Nederland	  gaat	  het	  goed.	  Ze	  wonen	  in	  een	  huis,	  ze	  
gaan	  naar	  school	  en	  hebben	  ouders	  die	  voor	  hen	  zorgen.	  
Er	  is	  veel	  goed	  nieuws.	  In	  de	  laatste	  jaren	  zijn	  er	  minder	  kinderen	  het	  criminele	  
pad	  op	  gegaan.	  Daarom	  zijn	  dit	  jaar	  een	  aantal	  jeugdgevangenissen	  gesloten.	  
Een	  ander	  belangrijk	  besluit	  in	  het	  afgelopen	  jaar	  is	  dat	  kinderen	  die	  alleen,	  
zonder	  ouders,	  naar	  Nederland	  zijn	  gevlucht,	  niet	  langer	  gevangen	  worden	  
gezet.	  Bovendien	  is	  in	  april	  	  de	  Kinderombudsman	  met	  zijn	  werk	  begonnen.	  	  
	  
In	  deze	  speciale	  troonrede	  vragen	  we	  uw	  aandacht	  voor	  een	  aantal	  kinderen	  
waar	  het	  niet	  zo	  goed	  mee	  gaat.	  Want	  het	  Kinderrechtenverdrag	  geldt	  voor	  alle	  
kinderen	  in	  Nederland	  en	  daarbuiten.	  Vooral	  voor	  kinderen	  die	  kwetsbaar	  zijn.	  
Dat	  betekent	  dat	  de	  overheid	  voor	  deze	  kinderen	  soms	  iets	  meer	  moet	  doen.	  
	  
In	  de	  Troonrede	  komen	  vandaag	  vier	  belangrijke	  onderwerpen	  aan	  de	  orde,	  
namelijk	  kindermishandeling,	  vreemdelingenkinderen,	  jeugdstrafrecht	  en	  
kinderarbeid.	  Wij	  geven	  U	  ideeën	  over	  wat	  de	  Nederlandse	  regering	  zou	  
kunnen	  doen	  voor	  kinderen	  en	  jongeren	  die	  met	  deze	  vier	  onderwerpen	  te	  
maken	  hebben.	  Deze	  ideeën	  zijn	  het	  resultaat	  van	  lessen	  die	  hebben	  
plaatsgevonden	  op	  een	  aantal	  middelbare	  scholen.	  Tijdens	  deze	  lessen	  hebben	  
de	  kinderen	  informatie	  gekregen	  over	  de	  vier	  onderwerpen	  en	  hebben	  zij	  aan	  
de	  hand	  van	  deze	  lessen	  hun	  mening	  over	  de	  thema’s	  gevormd.	  
	  
Kindermishandeling	  
In	  Nederland	  zijn	  meer	  dan	  100.000	  kinderen	  per	  jaar	  het	  slachtoffer	  van	  
mishandeling.	  Dat	  vinden	  wij	  heel	  erg.	  Ouders	  mogen	  hun	  kinderen	  niet	  slaan.	  
Dat	  weten	  veel	  mensen,	  maar	  niet	  iedereen	  houdt	  zich	  daaraan.	  



Dat	  moet	  veranderen.	  Wij	  hebben	  daar	  wel	  een	  paar	  ideeën	  voor.	  
	  
Zo	  moet	  er	  meer	  geld	  en	  meer	  personeel	  komen	  in	  de	  jeugdzorg.	  Bijvoorbeeld	  
meer	  vertrouwenspersonen	  op	  scholen.	  Kinderen	  die	  mishandeld	  worden	  
moeten	  sneller	  hulp	  krijgen.	  
Verder	  vinden	  wij	  dat	  er	  meer	  informatie	  moet	  komen	  over	  
kindermishandeling.	  Zodat	  iedereen	  weet	  wat	  het	  is	  en	  hoe	  je	  het	  kunt	  
stoppen.	  	  Bijvoorbeeld	  door	  tv-‐programma’s	  met	  persoonlijke	  verhalen	  te	  laten	  
zien.	  Door	  op	  school	  verplicht	  lessen	  over	  kindermishandeling	  te	  geven.	  Of	  
door	  ouders	  die	  moeite	  hebben	  met	  opvoeden	  naar	  een	  opvoedingscursus	  te	  
sturen.	  En	  een	  telefonische	  hulplijn	  op	  te	  zetten.	  
Alle	  kinderen	  en	  jongeren	  zouden	  vaker	  naar	  een	  arts	  of	  psycholoog	  moeten	  
gaan,	  om	  te	  kijken	  hoe	  het	  met	  hen	  gaat.	  	  
	  
	  
Vreemdelingenkinderen	  
In	  Nederland	  wonen	  veel	  kinderen	  die	  vanuit	  andere	  landen	  naar	  ons	  land	  
gevlucht	  zijn.	  De	  meeste	  kinderen	  vragen	  asiel	  aan	  maar	  moeten	  heel	  lang	  
wachten	  totdat	  ze	  weten	  of	  ze	  ook	  echt	  in	  Nederland	  mogen	  blijven.	  Sommige	  
kinderen	  wachten	  al	  meer	  dan	  tien	  jaar.	  Asielzoekerscentra	  zijn	  voor	  kinderen	  
meestal	  niet	  zo’n	  veilige	  plek	  om	  op	  te	  groeien.	  
Er	  zijn	  ook	  kinderen	  die	  officieel	  niet	  in	  Nederland	  mogen	  blijven	  maar	  wel	  hier	  
zijn.	  Ook	  deze	  kinderen	  hebben	  recht	  op	  een	  huis	  om	  in	  te	  wonen.	  
Wij	  vinden	  dat	  kinderen	  die	  in	  Nederland	  zijn	  geboren	  of	  al	  minimaal	  5	  jaar	  in	  
Nederland	  wonen,	  niet	  meer	  mogen	  worden	  teruggestuurd	  naar	  het	  land	  waar	  
zij	  officieel	  vandaan	  komen,	  ook	  al	  is	  dat	  land	  veilig	  verklaard.	  
Bovendien	  vinden	  we	  dat	  alle	  landen	  kinderen	  moeten	  opvangen	  als	  zij	  hun	  
eigen	  land	  moeten	  ontvluchten.	  
Nederland	  moet	  de	  landen	  waaruit	  kinderen	  vluchten	  helpen	  zodat	  de	  
kinderen	  daar	  veilig	  en	  goed	  kunnen	  opgroeien.	  
	  
Jeugdstrafrecht	  
In	  Nederland	  is	  er	  voor	  kinderen	  en	  jongeren	  een	  speciaal	  jeugdstrafrecht.	  
Gelukkig	  zijn	  er	  steeds	  minder	  kinderen	  die	  het	  criminele	  pad	  opgaan.	  Toch	  wil	  
de	  Nederlandse	  regering	  kinderen	  en	  jongeren	  harder	  en	  langer	  straffen.	  	  
Kinderen	  en	  jongeren	  moeten	  bovendien	  nog	  altijd	  te	  lang	  wachten	  totdat	  hun	  
zaak	  door	  de	  rechter	  is	  besproken.	  Sommige	  kinderen	  zitten	  dus	  al	  gevangen	  
zonder	  dat	  duidelijk	  is	  of	  de	  rechter	  ze	  ook	  echt	  een	  straf	  geeft.	  	  



Wij	  vinden	  dat	  het	  strafrecht	  gebruikt	  moet	  worden	  om	  kinderen	  te	  helpen	  hun	  
problemen	  op	  te	  lossen.	  Het	  opsluiten	  van	  kinderen	  mag	  pas	  als	  alle	  andere	  
oplossingen	  niet	  hebben	  gewerkt.	  
Het	  is	  belangrijk	  dat	  ook	  kinderen	  en	  jongeren	  die	  iets	  slechts	  hebben	  gedaan,	  
een	  tweede	  kans	  krijgen	  om	  een	  goede	  toekomst	  op	  te	  bouwen.	  Dat	  betekent	  
dat	  ze	  goed	  onderwijs	  en	  eventueel	  een	  stage	  moeten	  kunnen	  volgen.	  Deze	  
kinderen	  moeten	  niet,	  als	  ze	  volwassen	  zijn,	  last	  blijven	  houden	  van	  wat	  ze	  
gedaan	  hebben	  in	  hun	  jeugd.	  
	  
Kinderarbeid	  
Het	  laatste	  onderwerp	  dat	  wij	  in	  deze	  troonrede	  behandelen	  is	  kinderarbeid.	  
Hoewel	  kinderarbeid	  in	  Nederland	  niet	  af	  nauwelijks	  voorkomt,	  is	  het	  
wereldwijd	  nog	  wel	  een	  heel	  groot	  probleem.	  Er	  zijn	  op	  de	  wereld	  ongeveer	  
150	  miljoen	  kinderen	  tussen	  de	  5	  en	  14	  jaar	  die	  werken	  onder	  zware	  
omstandigheden.	  Dat	  mag	  niet	  volgens	  het	  Kinderrechtenverdrag.	  Toch	  
gebeurt	  het,	  omdat	  er	  bijvoorbeeld	  te	  weinig	  onderwijs	  is	  voor	  kinderen.	  Of	  
omdat	  de	  ouders	  het	  geld	  dat	  kinderen	  verdienen	  hard	  nodig	  hebben.	  
In	  het	  Kinderrechtenverdrag	  staat	  dat	  Nederland	  andere	  landen	  moet	  helpen	  
goed	  voor	  hun	  kinderen	  te	  zorgen.	  Nederland	  kan	  bijvoorbeeld	  landen	  die	  
ontwikkelingshulp	  krijgen,	  vragen	  hier	  goed	  op	  te	  letten.	  
Ook	  is	  praten	  met	  de	  eigenaren	  van	  fabrieken	  waar	  kinderen	  en	  volwassenen	  
werken,	  heel	  belangrijk.	  Zij	  kunnen	  er	  voor	  zorgen	  dat	  ouders	  een	  hoger	  loon	  
krijgen,	  zodat	  kinderen	  niet	  meer	  hoeven	  te	  werken	  en	  ook	  naar	  school	  
kunnen.	  Misschien	  kan	  via	  tv	  documentaires	  duidelijk	  worden	  welke	  producten	  
door	  kinderen	  zijn	  gemaakt.	  In	  Nederland	  zou	  veel	  meer	  informatie	  gegeven	  
moeten	  worden	  over	  wat	  kinderarbeid	  is	  en	  hoe	  we	  het	  kunnen	  voorkomen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  	  


