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Beste Ties, Fay en Lotte,
Dank voor jullie brief. Voor een taalopdracht op school stellen jullie mij een aantal
vragen. Allereerst kan ik jullie antwoorden dat ik mijn werk als minister-president
ontzettend leuk en inspirerend vind om te doen. En ik hoop dat ik nog een tijd
minister-president kan blijven. Verder hebben kinderen al invloed op de politiek.
Zo was er 20 november jl" in de Tweede Kamer een Kindervragenuur, waarbij
kinderen vragen konden stellen aan het kabinet. En wisten jullie bijvoorbeeld dat
er bij het ministerie dat verantwoordelijk is voor het jeugdbeleid, het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drie kinderbewindspersonen zijn
aangesteld. De kinderbewindspersonen zullen een jaar lang het ministerie met
slimme tips en praktische adviezen helpen het beleid beter en kindvriendelijker te
maken.

Jullie hebben ook een vraag over de zogenoemde robotisering. Het kabinet denkt
dat we zowel de kansen kunnen grijpen die robotisering en digitalisering bieden
en werkt hieràan op verschillende manieren. Zo moet het voor innovatieve en
technische bedrijven aantrekkelijker worden zich in Nederland te vestigen. Ook wil
het kabinet graag dat mensen zo goed mogelijk worden opgeleid, bijvoorbeeld
door leerlingen en werknemers te stimuleren om te blijven leren.
Daarnaast vindt het kabinet het milieu en het tegengaan van klimaatverandering
erg belangrijk. Om de gevolgen van klimaatverandering zo klein mogelijk te
houden, wil Nederland - samen met andere landen in de wereld - ervoor zorgen
dat de temperatuurstijging in de wereld niet te hoog wordt. Binnen Europa willen
we zorgen voor een flinke verlaging van CO2-uitstoot. Er komt een nationaal

Klimaat- en energieakkoord met afspraken over het sluiten van kolencentrales. En
we'vergroenen' het belastingstelsel. Dat betekent dat er meer belasting wordt
geheven op milieuvervuilend gedrag. Het kabinet stimuleert daardoor dat
consumenten en bedrijven in hun keuzes meer rekening houden met
milieuvervuiling.
Wat betreft de Brexit is het zo dat Nederland liever had gehad dat het Verenigd
Koninkrijk gewoon deel was blijven uitmaken van de Europese Unie. Maar nu dat
niet het geval is, is het gezien onze intensieve economische banden voor
Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven belangrijk dat we komen tot een
goede relatie na de Brexit. Het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn namelijk
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zowel politiek als economisch. Wisten jullie bijvoorbeeld dat het Verenigd
Koninkrijk na Duitsland de tweede exportbestemming is van Nederland? Ik hoop
dan ook van harte dat het zal lukken om tot goede afspraken te komen. Een ding
staat vast: het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn goede vrienden en
belangrijke paftners voor elkaar en dat blijft ook zo na de Brexit.
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Nogmaals dank voor jullie brief en ik hoop dat jullie een goed cijfer krijgen voor

de taalopdracht.
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