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Mijn leven
de democratie en ik

‘Hoi, ik ben Esmee, en ik ben blij dat Nederland een democratie is.’

de democratie
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Inleiding
In Nederland leven we in een democratie. Maar wat is dat eigenlijk precies?
En wat betekent dat voor jou en de andere inwoners van dit land?
Daarover gaat dit boek.
Je leest over volksvertegenwoordigers en wat zij doen. En over de
verschillende verkiezingen in Nederland, bijvoorbeeld in jouw gemeente.
In dit boek staat ook wat kiesrecht is, wat formeren en debatteren betekent,
en wat er gebeurt ná de verkiezingen.
Na het lezen van De democratie en ik begrijp je hoe Nederland wordt
bestuurd. Waarom we soms een nieuwe regering krijgen. En waarom je veel
geluk hebt als je in een democratie leeft.

NA HET LEZEN VAN DIT BOEK
BEGRIJP JE HOE NEDERLAND
WORDT BESTUURD.

TIP

zoek het op!
In De democratie en ik staan af en toe lastige
woorden. Zoals parlement, kabinet en staatssecretaris.
De betekenis van alle woorden die met democratie
te maken hebben, vind je op staatsinrichting.nl/
Begrippen/Beg_lijst.htm.
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Koning
Wie bestuurt ons land? Sommige mensen denken dat
het de koning is, maar dat is niet zo.

Koning Willem-Alexander heeft
niet veel macht. Want in de
Nederlandse Grondwet staat dat
de koning of koningin niet de baas
is. Maar wat doet de koning dan
wel?

Familie
Willem-Alexander is sinds 2013 de
koning van Nederland. Voor die
tijd was zijn moeder Beatrix de
koningin. En dáárvoor de moeder
van Beatrix: Juliana.

> Meer weten over koning Willem-Alexander, zijn familie en Koningsdag?
Lees dan Willem-Alexander | van kind tot koning. Geschreven in makkelijke
taal! Kijk op eenvoudigcommuniceren.nl.
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Paleis Noordeinde in Den Haag is het
werkpaleis van koning Willem-Alexander.

Koning of koningin kun je dus
alleen worden als je familie bent.
Het is geen baan die je kunt
kiezen. Willem-Alexander en
zijn vrouw Máxima hebben drie
kinderen. Hun oudste dochter
Amalia wordt later koningin.

Werkbezoek
Koning Willem-Alexander gaat
vaak op werkbezoek, door
heel Nederland. Dan praat hij
bijvoorbeeld met stichtingen en
verenigingen. Met directeuren en
met vrijwilligers. Hij opent ook
gebouwen. En hij reikt prijzen uit.
De koning ontvangt regelmatig

belangrijke buitenlandse
leiders. En hij gaat ook zelf op
staatsbezoek naar andere landen.

Regering
De koning vormt samen met
de ministers de regering. In
hoofdstuk 2 lees je meer over de
regering.

TIP

koningsdag
Op 27 april is het Koningsdag, de verjaardag
van Willem-Alexander. Het is een officiële feestdag.
De meeste mensen hoeven dan niet te werken.
Elk jaar bezoekt de koning met zijn familie op
Koningsdag een andere stad.
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Regering
Nederland wordt bestuurd door de regering en het
parlement (zie hoofdstuk 3). Samen maken zij nieuwe
wetten.

De regering beslist wat de
komende tijd gaat gebeuren in
Nederland. Bijvoorbeeld of er
nieuwe snelwegen komen. En
hoeveel geld er is voor scholen en
verzorgingshuizen.

Minister-president
De regering bestaat uit de koning
en alle ministers. Aan het hoofd
van de ministers staat de ministerpresident. Die wordt ook wel
premier genoemd.
De koning heeft geen macht,
maar mag wel advies geven.
Koning Willem-Alexander heeft
daarom elke week een gesprek
met de minister-president. En is

een nieuwe wet klaar? Dan zet
koning Willem-Alexander er zijn
handtekening onder.

Kabinet
De minister-president en de
ministers besturen het land
niet alleen. Zij krijgen hulp van
staatssecretarissen. Dat zijn een
soort onderministers. De ministers
en staatssecretarissen bij elkaar
noem je het kabinet.

Ministers
De ministers overleggen elke week
met elkaar over hun plannen voor
Nederland. Deze vergadering heet
de ministerraad. Het kantoor van

DE REGERING BESTAAT UIT DE KONING EN DE MINISTERS.
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een minister heet een ministerie.
Elk ministerie heeft een eigen taak
bij het besturen van het land. Zo is
er een ministerie van Onderwijs,
een ministerie van Financieën en
een ministerie van Landbouw. Alle
ministeries zitten in Den Haag.
Ook de staatssecretarissen werken
op het ministerie. Zij worden
geholpen door ambtenaren.

Verantwoordelijkheid
De ministers zijn verantwoordelijk
als er iets misgaat in het land.
Doet een minister iets fout? Of

iemand die voor hem of haar werkt?
Dan moet de minister uitleggen
wat er is misgegaan en waarom.
Is het een enorme fout? Dan moet
hij of zij soms stoppen als minister.
De koning hoort wel bij de regering.
Maar hij is niet verantwoordelijk.
Hij blijft altijd het staatshoofd, en
kan niet ontslagen worden.

TIP

wie is wie?
Wil je meer weten over de regering en
het kabinet? Bijvoorbeeld wie de ministers en
staatsscretarissen zijn en wat ze doen? Kijk dan op
rijksoverheid.nl/regering.

HET KABINET BESTAAT UIT DE MINISTERS EN STAATSSECRETARISSEN.
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