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Waar zou jij je geld aan uitgeven als je Minister van
Financiën zou zijn?
Eerder dit jaar hebben kinderen van groep 8 van Basisschool
het Startpunt hierover gediscussieerd tijdens een kinderdebat.
Dit initiatief was onderdeel van het Nationaal Geldexamen
onder leiding van het Debatbureau en Deloitte. De stellingen uit
dit kinderdebat zijn nu vergeleken met de uitkomsten van de
Rijksbegroting 2018.
Prinsjesdag 2018 Ieder jaar op de derde dinsdag
van september, maakt de regering bekend hoe zij het
volgende jaar hun geld willen gaan besteden. In 2019
gaat het meeste geld besteed worden aan betere zorg,
beter onderwijs en meer sociale zekerheid.
Het meeste geld gaat naar sociale zekerheid. Dit
betekent dat meer mensen werk hebben, maar ook
dat iedereen daarin gelijke kansen krijgt. Iedereen
doet mee. De regering doet haar best om te zorgen
voor meer en betere banen. Dit zorgt ervoor dat meer
mensen werk krijgen en dat de mensen die al werk
hadden, meer gaan verdienen.
Voor de zorg komt ook veel geld beschikbaar. Hiermee
wil de overheid ervoor zorgen dat de zorg voor
iedereen betaalbaar blijft. Ook willen zij de mensen
die in de zorg werken beter gaan betalen. Ze hopen
dat hierdoor ook meer mensen in de zorg willen gaan
werken.
Ook de juffen en meesters gaan vanaf volgend jaar
meer verdienen. Daarnaast is er ook geld om ervoor
te zorgen dat zij het minder druk krijgen op het werk.
Daardoor kunnen ze weer meer tijd aan lesgeven
besteden en wordt de kwaliteit van de onderwijs beter.
(zie afbeelding onder in de pagina)

Van links naar rechts; tweede plaats: zorg, eerste plaats: sociale zekerheid en derde plaats: onderwijs, cultuur en wetenschap

De regering heeft ook geld gereserveerd
om uit te geven aan cultuur. Hierbij kun
je denken aan met de klas naar een
museum gaan, de bibliotheek in de
buurt, muziekles en het ontwikkelen van
andere creatieve talenten.
Een ander belangrijk onderwerp is de
huizenmarkt. Op dit moment zijn er
weinig huizen voor mensen die (nog)
niet veel geld verdienen. De overheid
wil daarom meer huizen gaan bouwen
voor deze mensen, zodat zij ook huizen
kunnen kopen.
Het geld moet ook ergens vandaan
komen. Naast de belastingen die iedere
Nederlander over zijn salaris betaald,
heeft de overheid ook andere manieren
om geld te krijgen.
Zo betaal je voor ieder product dat
je in de winkel koopt ook een beetje
belasting. Deze belasting wordt vanaf
volgend jaar hoger. Hierdoor worden
de spullen dus duurder. Gelukkig gaat
het salaris nog steeds meer omhoog
dan de belasting over de spullen die je
in de winkel koopt. Daardoor kunnen
we nog steeds meer kopen dan in het
afgelopen jaar.
De overheid gaat mensen en bedrijven
die het milieu vervuilen ook meer laten
betalen. Ze gaan ook geld investeren
om onderzoek te doen naar nieuwe,
milieuvriendelijke manieren om (groene)
energie op te wekken.

Kinderbegroting vs Rijksbegroting 2018
Wat vinden de kinderen belangrijk? Hieronder de stellingen vanuit het kinderdebat en de uitkomst van de Rijksbegroting 2018.

SCHOOL

Kinderen: meer geld voor scholen

Kinderen: meer veiligheid op straat

Overheid: meer geld voor lessen voor de basisscholen en
middelbare scholen

Overheid: meer geld voor de politie

Kinderen: meer geld voor groen en milieu

Kinderen: goederen moeten goedkoper

Overheid: mensen moeten meer betalen als ze het milieu
vervuilen en het gaat meer geld naar onderzoek om op een
milieuvriendelijke manier (groen) energie op te wekken

Overheid: goederen worden dit jaar duurder maar de salarissen
gaan omhoog

Kinderen: meer geld voor de leerkrachten

Kinderen: meer geld voor cultuur

Overheid: er komt dit jaar meer geld vrij voor leerkrachten

Overheid: er wordt extra geld gegeven aan bijvoorbeeld
bibliotheken, muziek onderwijs en talent ontwikkeling

Kinderen: meer geld voor zorg voor oudere mensen

Kinderen: meer geld voor woningen

Overheid: er wordt meer geld gestoken in de zorg en de mensen
die erin werken

Overheid: er komen meer woningen voor mensen die niet zoveel
verdienen

