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GEWOON 

Angus McIntyre won eind 2016 het Debattoernooi 
van het Nederlands Debat Instituut.
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|  WAT GA JIJ STEMMEN? 

Drie jongeren vertellen of zij gaan 

stemmen. 

4 
|  HIER WORDT OVER JOU BESLIST 

Hoe ziet de vergaderzaal eruit?  

Wat mogen de Tweede Kamerleden 

allemaal? 

6 
|  DE PARTIJEN VAN A TOT Z 

Alle partijen hebben plannen voor 

het land. Check welke ideeën jij 

goed vindt.

9 
|  POLITIEKE START-UPS 

 Drie nieuwelingen vertellen hoe moei-

lijk is het om een partij te beginnen. 

10 
|  HIER GAAT HET STRAKS OVER 

Den Haag-kenners praten je bij 

over de verkiezingscampagne. 

13 
|  COLUMN 

Wat als je na het stemmen tel-

len nog één stem mist? 

15 
|   DE AGENDA VAN EEN KAMERLID 

Kamerleden werken soms wel 

80 uur in de week. Wat doen ze 

in al die tijd?

17 
|  WIE GAAT MET WIE? 

Na de verkiezingen moeten partij-

en samenwerken om een kabinet 

te vormen. Dat wordt daten!

18 
|    WAT WEET JIJ VAN POLITIEK? 

Test je kennis over de verkie-

zingen.

20 
|  VOORSPEL DE UITSLAG! 

Kun jij de uitslag voorspellen? 

En hoe zou de Tweede Kamer 

eruit zien als jongeren het voor 

het zeggen zouden hebben?

M
opperend langs de kant staan heeft 

geen nut. Het is makkelijk om zomaar 

van alles te roepen. “De politiek 

luistert niet naar ons”, “Eén stem meer of 

minder maakt niets uit”, “Het is allemaal 

doorgestoken kaart”. 

En daarom ga je gewoon niet stemmen. 

Als je niet gaat stemmen... wat dan?  

Verwacht je dat er dan wel verandering 

komt? De kans is groot dat een partij waar 

jij niet achter staat ineens aan de macht 

is. Sterker nog, landen waar niet gestemd 

mag worden, zijn dictaturen. Daar heeft 

het volk niks te vertellen. 

Ons stemrecht hebben wij te danken aan 

onze voorouders. Zij hebben hier hard voor 

geknokt. Wij moeten dankbaar zijn voor dit 

recht. Een recht waar in deze wereld nog 

steeds niet iedereen een beroep op kan 

doen. In plaats van klagen over hoe slecht 

het allemaal is, moeten wij blij zijn. 

Blij zijn dat wij wél kunnen kiezen wie ons 

land regeert. Blij zijn dat wij wel invloed 

hebben op onze omgeving. Van geluk spreken 

dat wij niet strafrechtelijk worden vervolgd 

als wij uitkomen voor onze politieke voor-

keur. Daarom ga je gewoon wel stemmen. 

Er komt alleen verandering als jij je stem 

laat horen.

STEMMEN

GA JE STEMMEN?
We leven in een democratie. Als je de 
kans hebt, dan moet je wel stemmen. 
Ik vind wel dat democratie in de hui-
dige vorm niet helemaal werkt. We 
hebben bij het Oekraïnereferendum 
gezien dat mensen zich niet echt inte-
resseren voor alle achtergronden, en 
dat ze stemmen zonder hun mening 
op feiten te baseren.

WAT GA JE STEMMEN?
VVD. Ik ben ook lid van de JOVD (jon-
gerenpartij van de VVD), dus ik heb 
wel een bepaalde voorkeur.

WAT GA JE DOEN OM JE 
STEM TE BEPALEN?
Ik ga kijken of de standpunten van de 
VVD overeenkomen met mijn stand-
punten en ik ga online verkiezings-
programma’s doorkijken. 

BENTHE   
6 vwo / 18 jaar

JORDI   
6 vwo / 19 jaar

Stembiljet
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GA JE STEMMEN?

Ja. Ik heb ook voor het referendum 

gestemd. Omdat ik vind dat wij er het 

recht toe hebben. En als ik een stem 

heb, dan wil ik hem graag laten horen.

WAT GA JE STEMMEN?

Ik ga D66 stemmen. Ik vind dat die 

partij het best opkomt voor de be-

langen van scholieren en daar vind 

ik mezelf het meeste bij aansluiten.

WAT GA JE DOEN OM JE 

STEM TE BEPALEN?

Ik ga verkiezingsprogramma’s lezen 

en vergelijken, maar mijn stem staat 

al redelijk vast. 

GA JE STEMMEN?
Ja, uiteraard. Ik denk dat het heel be-
langrijk is dat als je als burger invloed 
hebt, dat je daar ook aan deelneemt. 

WAT GA JE STEMMEN?
Ik ben een beetje een zwevende kiezer, 
tussen D66 en CDA. Ik hou niet van 
het echte rechtse en ook niet van het 
echte linkse. CDA is een partij die iets 
van beide heeft. 

WAT GA JE DOEN OM JE 
STEM TE BEPALEN?
Ik vind het belangrijk te weten wat 
anderen ervan vinden. Ik ga praten met 
bepaalde vrienden die ook al mogen 
stemmen, en ik kijk naar de verkiezings-
programma’s van die twee partijen. 
Ik ga volgend jaar studeren, in dat 
opzicht is D66 misschien het beste.

ten?

FLORIS   
6 vwo / 18 jaar

WAT GA JIJ 
STEMMEN? 

WIE 
WIL MET 

MIJ?



DE TWEEDE KAMER

VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER
De voorzitter wordt gekozen door de andere 

Kamerleden. Zij is zelf ook Kamerlid.

SPREEKGESTOELTE (KATHEDER)
Hiervandaan spreekt een Kamerlid 

de Kamer toe. VAK K
Vak K met de K van kabinet: de ministers,  

de staatssecretarissen en de minister-president 

(of: premier).

PUBLIEKE TRIBUNE
Iedereen mag komen luisteren. 

INTERRUPTIEMICROFOON 
Hier kunnen Kamerleden elkaar onderbreken 

en in debat gaan met de spreker. 

VAN AMENDEMENT 
TOT ZETEL 
VOLKS-
VERTEGENWOORDIGERS

De Tweede Kamer vertegenwoordigt - samen  

met de Eerste Kamer - het Nederlandse volk. 

De Kamerleden nemen besluiten over wetten. 

Bijvoorbeeld over de leerplicht, in welke  

vakken je examen moet doen en of je wel of 

niet een rekentoets moet maken.

WETGEVENDE MACHT

Een nieuwe wet gaat alleen door als de Kamer-

leden in meerderheid de wet goedkeuren. Die 

macht noemen we de wetgevende macht. Omdat 

partijen verschillende ideeën hebben, is er 

soms pas een meerderheid te vinden als het 

wetsvoorstel wordt aangepast; dat gebeurt met 

een ‘amendement’ (amendement betekent wijzi-

ging).

UITVOERENDE MACHT

Als een wet eenmaal is aangenomen, moet het 

kabinet ervoor zorgen dat de wet wordt uitge-

voerd. Het kabinet heeft de uitvoerende macht.

CONTROLE 

De Tweede Kamer controleert of de regering de 

besluiten die ze heeft genomen wel goed uit-

voert. Kamerleden stellen daarom veel kriti-

sche vragen aan de ministers. Die proberen 

hun beleid zo goed mogelijk te verdedigen. 

De Tweede Kamer heeft daarbij budgetrecht. Dat 

wil zeggen dat ze de begroting van de ministers 

mogen goedkeuren of afkeuren.

Als de meerderheid van de Tweede Kamer 

vindt dat een minister niet goed functioneert, 

dan kunnen ze hem in het uiterste geval weg-

sturen. Dan wordt een motie van afkeuring of 

zelfs een motie van wantrouwen aangenomen.

TWEEDE KAMERLEDEN  
Alleen bij een belangrijk debat en stemmingen 

zitten alle 150 leden in hun zetels.
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A    

GroenLinks

Lijsttrekker: Jesse Klaver 

GroenLinks wil een strenger milieubeleid, 

om de opwarming van de aarde te stop-

pen. Nederland moet daarom investeren 

in duurzame energie. Ook vindt Groen-

Links het belangrijk dat iedereen gelijke 

kansen krijgt. En ons land moet gastvrij 

zijn voor vluchtelingen.

Z
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Lijsttrekker: Mark Rutte

De VVD wil zo min mogelijk overheids- 

bemoeienis met de economie. De partij 

hecht veel waarde aan de vrije markt. De 

kerntaak van de overheid is veiligheid, er 

moet bijvoorbeeld meer worden gedaan 

aan terrorismebestrijding. De VVD wil ook 

minder asielzoekers toelaten. Alleen kennis-

migranten zijn welkom.

 

Christen Democratisch Appèl

Lijsttrekker: Sybrand Buma

Het CDA vindt dat mensen het beste zelf 

voor elkaar kunnen zorgen en met elkaar 

dingen kunnen regelen, bijvoorbeeld in 

coöperaties en verenigingen. Het CDA is 

trots op de joods-christelijke traditie in 

ons land. Die moet worden doorgegeven, 

vooral ook aan nieuwe inwoners.

 

 

Democraten 66

Lijsttrekker: Alexander Pechtold

D66 vindt dat mensen eigen keuzes 

moeten kunnen maken, bijvoorbeeld 

voor euthanasie als je vindt dat je leven 

voltooid is. D66 vindt goed onderwijs erg 

belangrijk en wil dat daar meer geld voor 

beschikbaar komt. D66 is ook voor meer 

samenwerking in Europa. 

 

 

50plus

Lijsttrekker: Henk Krol 

50plus komt op voor de belangen van  

ouderen. De partij wil dat mensen vanaf 

65 jaar met pensioen kunnen. Ook wil 

50plus meer geld voor de ouderenzorg.  

En ouderen moeten goedkoper met het 

openbaar vervoer kunnen reizen. Dat 

voorkomt veel eenzaamheid. 

 

 

ChristenUnie

Lijsttrekker: Gert-Jan Segers

-

De ChristenUnie vindt bescherming van 

het leven en het gezin erg belangrijk. De 

partij is daarom tegen abortus en euthana-

sie en wil meer kinderbijslag en langer va-

derschapsverlof. Er mag van de Christen-

Unie meer geld worden besteed aan 

ontwikkelingssamenwerking.

 

Staatkundig Gereformeerde Partij 

Lijsttrekker: Kees van der Staaij  

De SGP vindt dat onze wetten moeten 

worden afgeleid van de Bijbel. De SGP 

wil dat op zondag de winkels gesloten 

zijn, omdat dit een rustdag is. De partij is 

ook tegen abortus en euthanasie. Mensen 

moeten de door God geschapen aarde 

duurzaam beheren.

 

Partij voor de Dieren

Lijsttrekker: Marianne Thieme 

De Partij voor de Dieren vindt dat we die-

ren zo min mogelijk moeten ‘gebruiken’. 

Daarom moeten in de grondwet dieren-

rechten worden opgenomen. De PvdD wil 

verder beter beleid voor natuur en milieu. 

De vleesconsumptie moet omlaag. De partij 

is ook tegen nieuwe wegen en tegen 

uitbreiding van Schiphol.
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DE PARTIJEN VAN A TOT Z  

A

Z
ER DOEN VEEL POLITIEKE PARTIJEN MEE AAN DE VERKIEZINGEN, ALLE-
MAAL MET HUN EIGEN STANDPUNTEN. BIJ DE VERKIEZINGEN KUN JE MAAR 
ÉÉN STEM UITBRENGEN. JE KIEST DAN NATUURLIJK VOOR EEN PARTIJ MET 
STANDPUNTEN DIE ZO VEEL MOGELIJK OVEREENKOMEN MET WAT JIJ 
VINDT. WEET JIJ WAT DE PARTIJEN ALLEMAAL VOOR IDEEËN HEBBEN?

            

      VVD 
      PVDA 
      PVV 
      SP 
      CDA 
      D66 

CU 
GROENLINKS 
SGP 
PVDD 
50PLUS

 DEZE POLITIEKE PARTIJEN 
ZIJN AL IN DE TWEEDE KAMER 
VERTEGENWOORDIGD

OP SCHOOL LEER JE PROGRAMMEREN, 
ONDERNEMEN EN SAMENWERKEN.

EEN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTPLICHT 
VOOR JONGEREN: JE GAAT DAN EEN TIJD WERKEN 

BIJ EEN MAATSCHAPPELIJKE INSTELLING.

ALLE LEERLINGEN KRIJGEN RECHT OP EEN 2-JARIGE 
BRUGKLAS, ZODAT ZE MAKKELIJKER NAAR EEN 
ANDER SCHOOLTYPE KUNNEN OVERSTAPPEN.

SCHOOLGEBOUWEN OPEN VAN 7.30 TOT 
18.00 UUR , ZODAT OUDERS DE HELE DAG 

KUNNEN WERKEN.

ER KOMEN OVERAL ‘BREDE SCHOLEN’: 

COMBINATIES VAN SCHOLEN MET KINDEROPVANG, 

SPORT EN CULTURELE ACTIVITEITEN. 

DE SGP WIL ELK GEZIN BIJ HET EERSTE 
KIND DUIZEND EURO GEVEN.  

ISLAMITISCHE SCHOLEN MOETEN 
WORDEN GESLOTEN. LERARESSEN MOGEN 

GEEN HOOFDDOEKJES OP.

ONDERWIJS VOOR OUDEREN MOET 
GEWONER WORDEN. OUDERENCOACHES 
GAAN OUDEREN HELPEN MET INTERNET.

SCHOOLKANTINES HEBBEN ALLEEN 
100% BIOLOGISCHE PRODUCTEN EN 

OVERBLIJFMAALTIJDEN. 

VAKSCHOLEN WAAR JONGEREN EEN BEWIJS 
KUNNEN HALEN VAN DE WERKVAARDIGHEDEN 

DIE ZE HEBBEN.

ER MOET WEER EEN BASISBEURS KOMEN, 

ZODAT JE NIET MEER ALLES HOEFT TE LENEN 
OM TE KUNNEN STUDEREN.

ZOEK 
Zoek zelf informatie. 

Alle politieke partijen 

hebben een website 

waar je standpunten 

kunt vinden.

PRAAT
Praat met andere 

mensen die mogen 

stemmen: je familie, 

vrienden of buren. 

Vraag waarom ze 

voor een politieke 

partij kiezen. 

KIJK
Kijk naar verkie-

zingsdebatten op 

televisie. Daar ver-

tellen politici welke 

plannen ze hebben.

DOE
Doe de StemWijzer. 

Op www.stemwijzer.nl 

kun je onderzoeken 

met welke politieke 

partijen jouw stand-

punten het meeste 

overeenkomen. 

 

 

Partij van de Arbeid 

Lijsttrekker: Lodewijk Asscher

PvdA wil dat de overheid zorgt voor minder 

ongelijkheid. Daarom moet de overheid 

100.000 extra banen creëren. Dat moeten 

dan wel zo veel mogelijk vaste banen zijn, 

geen flexwerk. De PvdA wil de hoogte van 

de huur afhankelijk maken van iemands 

inkomen. 

 

Partij voor de Vrijheid

Lijsttrekker: Geert Wilders

De PVV wil minder asielzoekers in ons land. 

De partij is tegen de ideologie van de is-

lam. Overheidssubsidies aan de publieke 

omroep, cultuur en ontwikkelingssamenwer-

king worden geschrapt of verlaagd. Inwo-

ners krijgen via bindende referenda meer in-

vloed op beslissingen. En Nederland moet 

uit de Europese Unie. 

 

Socialistische Partij

Lijsttrekker: Emile Roemer

-

De SP vindt het niet eerlijk dat sommige 

mensen veel meer verdienen dan anderen. 

Daarom moet de overheid het geld beter 

verdelen tussen armen en rijken. De SP wil 

ook dat de overheid een zorgverzekering 

en een volksbank voor iedereen regelt. 



ER DOEN NOG MEER PARTIJEN MEE AAN DE 
VERKIEZINGEN, MAAR HET IS SPANNEND OF 
DEZE PARTIJEN EEN ZETEL WETEN TE BEMACH-
TIGEN. WE NOEMEN ER HIER EEN PAAR.

 
        

DENK 

Lijsttrekker:  

Tunahan Kuzu

DENK wil dat het niet uitmaakt waar jij en 

je ouders geboren zijn. We zijn allemaal 

Nederlanders. We moeten verdraagzaam 

zijn tegenover elkaar. DENK wil hard op-

treden tegen racisme en discriminatie. 

 
           

VOORNEDERLAND 

Lijsttrekker:  

Jan Roos

VNL wil lagere belastingen. Iedereen gaat 

een vast percentage belasting betalen. VNL wil 

de democratie veranderen: meer referenda, 

de burgemeesters kiezen en de koning 

krijgt helemaal niets meer te zeggen.  

 
            

GEENPEIL 

Lijsttrekker:  

Jan Dijkgraaf

Bij GeenPeil bepalen de leden de stand-

punten. Zij sturen de Kamerleden via een 

online stemsysteem op afstand aan. De 

Kamerleden van GeenPeil zullen stemmen 

wat de uitkomst daarvan is.

 

          PIRATENPARIJ 

Lijsttrekker:  

Ancilla van de Leest

Deze partij vindt privacy en rechten van 

burgers heel erg belangrijk. Er moeten 

strengere regels komen voor het bewaren 

van persoonlijke gegevens op internet. En 

iedereen kan via internet meebeslissen.

PARTIJ VOOR MENS EN SPIRIT
TEGENPARTIJ
PARTIJ VOOR ONGEHUWDEN
HART VOOR NEDERLAND
PARTIJ ÉÉN
NIEUW NEDERLAND
JONGERENPARTIJ VERONICA
HEEL NL

BART 
NIJMAN
GEENPEIL 

Richt een vereniging op, schrijf je in bij 

de Kamer van Koophandel en lever al die 

papieren in bij de Kiesraad. Is even door 

de papierwinkel heenbijten, maar dat is 

goed te doen. 

Wat wél moeilijk wordt, is mensen over-

tuigen dat jij de beste boodschap hebt. 

Waarom moeten mensen op jouw partij 

stemmen? Als dat lukt, blijkt het achteraf 

helemaal niet zo moeilijk om een partij 

op te richten. Haal je ’t niet? Dan was het 

toch te moeilijk!

IS DAT LASTIG, EEN NIEUWE 
PARTIJ OPRICHTEN?

SELÇUK 
ÖZTÜRK 
DENK 

Het kost heel veel tijd, heel veel energie, 

heel veel moeite om een politieke partij te 

beginnen. Gelukkig hebben we de afgelopen 

tijd al een hele organisatie opgebouwd met 

vijfhonderd vrijwilligers. Ook krijgen wij, als 

partij met meer dan duizend leden, geld via 

de Wet financiering politieke partijen, omdat 

Kuzu en ik al twee Kamerzetels hebben.

Nu nog campagne voeren en de mensen 

overtuigen. Daarna bepaalt – gelukkig! – 

de burger. En wat de uitkomst is, dat is de 

uitkomst. 

 

THIERRY 
BAUDET
FORUM VOOR DEMOCRATIE 

Een partij oprichten is zo gebeurd. Een 

nieuwe partij moet een waarborgsom van 

€11.250 betalen aan de Kiesraad en in 

januari 580 ondersteuningsverklaringen 

met handtekeningen regelen in alle 20 

kieskringen. Dat is wel veel werk.

Waar nieuwe partijen meer last van hebben 

is de tegenwerking van de gevestigde par-

tijen die ook vele vertakkingen hebben in 

de media. Ze proberen de nieuwe partijen 

te boycotten of slecht af te schilderen om 

zo hun vrienden te bevoordelen.
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RARA, 
WIE BEN IK?

WILDE PARTIJ
GOD MET ONS

KABOUTERS VROUWENPARTIJ

KLEINE PARTIJ NIET-STEMMERS

PARTIJ GELUK
VOOR IEDEREEN SAMEN OVERLEVEN 

OF STERVEN

ANTI WERKLOOSHEID PARTIJ
LOESJE

Er zijn ook heel wat bijzondere namen ver-

zonnen in de loop van de tijd. Soms zie je 

de geschiedenis terug in de partijnamen. 

Zo deed in 1929, toen Nederland nog stem-

plicht kende, de Anti-stemdwangpartij mee 

aan de verkiezingen. En vier jaar later, in 

1933, de Anti-crisispartij, maar ook de 

Oranjefascisten en het Nationaal Verbond 

Plicht, Orde, Recht. 

In de jaren 70 van de vorige eeuw konden 

Nederlanders kiezen voor de Kabouters, de 

Anti-Woningnood Aktie en het Verbond tegen 

Ambtelijke Willekeur, en in 1981 zelfs op de 

Partij tot Likwidatie van Nederland (ja, zo 

schreven ze dat toen, als ze ‘krities’ waren). 

In datzelfde jaar deed ook de Kleinste Partij 

mee. Die bleef inderdaad klein: maar 186 

mensen in het hele land gaven die partij 

hun stem. Soms worden er ook partijnamen 

afgewezen door de Kiesraad. Dat overkwam 

Hart voor Nederland, Jongerenpartij Veronica, 

de Anti Politieke Partij en de Tegenpartij.

DRIE ‘NIEUWELINGEN’ 
VERTELLEN

NEDERLAND MOBIEL
DE NIEUWE PARTIJ
IDEALISTEN/JIJ
ANTI CRISIS PARTIJ
SPORTPARTIJ
NEUTRALE PARTIJ
BEZUINIGINGSBOND
PARTIJ VAN DE TOEKOMST 

WELKE NIEUWE PARTIJ SPREEKT JOU HET MEESTE AAN EN WAAROM?



ERIK VAN DER WALLE
Chef van de parlementaire redactie van NRC

“In welk Nederland willen we wonen? Met open of minder open 

grenzen, meer of minder tolerant? Dat is een van de grote kwesties 

waar de Tweede Kamerverkiezingen over zullen gaan. 

Nu het economisch beter gaat, zal de strijd ook gaan om vragen 

als: zorgen we goed genoeg voor mensen die niet zo makkelijk 

voor zichzelf kunnen zorgen? Zoals voor oudere mensen die te-

genwoordig minder gemakkelijk in een verpleeghuis terechtkun-

nen. Of ouderen die minder pensioen krijgen. 

En een derde grote kwestie heeft met Europa te maken: een meer-

derheid van de stemmers was in april tegen een verdrag tussen 

Europa en Oekraïne. Toch wil het kabinet de ondertekening door 

laten gaan, nu het verdrag enigszins is aangepast. Moeten we ten 

opzichte van Europa niet meer een eigen koers varen? 

”

DOMINIQUE VAN DER HEYDE
Tv-journalist voor NOS Nieuwsuur 

“De omgang tussen verschillende groepen en mensen in Nederland 

gaat in veel gevallen niet goed. Daarom wordt ‘de samenleving’ 

een belangrijk onderwerp bij de komende verkiezingen. Het gaat 

dan om vragen als: wordt criminaliteit wel streng genoeg aange-

pakt? Mag je ‘treitervlogger’ zijn? Heeft Nederland genoeg immi-

granten binnen z’n grenzen en kan de grens dan dicht? 

Een ander belangrijk onderwerp waar het over zal gaan bij deze 

verkiezingen is de zorg. Doordat we met z’n allen steeds ouder 

worden, gaat de zorg ook steeds meer kosten. Maar als je er op 

bezuinigt, vindt iedereen dat heel erg. Hoe hou je het dan betaal-

baar? En bedenk: wat je uitgeeft aan zorg en pensioenen, kun je 

niet uitgeven aan bijvoorbeeld onderwijs.

”

?
ERIK 

VAN DER WALLE

DOMINIQUEVAN DER HEYDE

FRITS WESTER 
Tv-journalist voor RTL Nieuws

“Discriminatie en racisme, dat wordt een belangrijk onderwerp in 

de verkiezingscampagne. Daar is veel over te doen. Denk aan het 

etnisch profileren door de politie en de hele zwarte piet-discussie. 

Veel mensen merken ook dat ze gediscrimineerd worden bij het 

zoeken naar een baan of een stageplaats.

Ook het buitenland zal veel aan de orde komen in verkiezingstijd. 

Er zijn internationale spanningen, vooral in het Midden-Oosten: 

de oorlog tegen IS. Bovendien veranderen de verhoudingen in de 

wereld de laatste tijd. Rusland en de NAVO komen steeds meer 

tegenover elkaar te staan. 

Als derde de zorg. Daar gaat ongelooflijk veel geld naartoe, maar 

toch vinden veel mensen dat het niet goed gaat in de zorg. Denk 

aan de klachten over de ouderenzorg.

”

WOUTER DE WINTHER
Chef van de parlementaire redactie van De Telegraaf

“Het is een beetje kijken in een glazen bol. ‘Den Haag’ heeft voortdu-

rend in het achterhoofd dat de hele discussie zomaar kan om-

slaan als er een terroristische aanslag in ons land wordt ge-

pleegd. Als dat gebeurt, gaat het nergens anders meer over. 

Heel belangrijk zal de discussie zijn over de Nederlandse identi-

teit. De asielstromen naar Nederland en Europa, daar voelen 

mensen zich oncomfortabel bij. Hun waarden staan op het spel. 

Politici willen tegemoet komen aan de zorgen van Nederlanders 

over de identiteit. 

In de verkiezingsstrijd zullen de partijen elkaar overigens niet te 

veel affakkelen. Er zijn volgens de stand van de peilingen zeker 

vier of vijf partijen nodig om een nieuw kabinet te vormen. Daar-

om zullen politici ook terughoudend zijn met verkiezingsbelof-

ten. Ze weten dat ze zullen moeten samenwerken.

”
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DE PARTIJEN DIE MEEDOEN AAN DE VERKIEZINGEN 
HEBBEN (BIJNA) OVERAL EEN MENING OVER. 
AL DIE STANDPUNTEN STAAN IN HUN VERKIEZINGS-
PROGRAMMA’S. TIJDENS DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
KRIJGEN MAAR EEN PAAR KWESTIES HEEL VEEL 
AANDACHT IN DE MEDIA. WE VRAGEN VIER JOURNA-
LISTEN DIE DE HAAGSE POLITIEK OP DE VOET VOLGEN, 
WAAROVER HET VOORAL ZAL GAAN IN DE CAMPAGNE.

“ HIER  
GAAT 
HET 
OVER! 
” 

VIER JOURNALISTEN 

PRATEN JE BIJ

WOUTER
DE WINTHER

 

FRITS 
WESTER

  

OP ALLE LIJSTJES STAAN:   hoe gaan we met elkaar om?   hoe beteugelen we de kosten van de zorg?- 
VEEL GENOEMD WORDEN OOK:    hoe verdelen we het geld dat we met z’n allen verdienen?

    hoe gaan we om met de spanningen in  het buitenland?



TEST
JE 
KENNIS

Kies de 7 beweringen die 

kloppen. Zet de beginletters 

achter elkaar:

Stembureau

12 STEM  13

EEN DAG OP HET 
STEMBUREAU 
Omdat ik lid was van de Europese studen-

tenvereniging AEGEE had ik een paar jaar 

geleden de unieke kans om als verkie-

zingswaarnemer naar Oekraïne te gaan. 

Ik mocht daar stembureaus langsgaan en 

controleren of ze alles wel volgens de 

regels deden. Heel bijzonder om als 

19-jarige te mogen doen! Eenmaal terug 

in Nederland bedacht ik me dat ik meer 

wist over Oekraïense verkiezingen dan 

over Nederlandse. Beetje raar natuurlijk. 

Dus ik mailde mijn gemeente en vroeg 

of ik stembureaulid kon worden bij het 

referendum, dat toevallig ook over  

Oekraïne ging. Ik was welkom, en kreeg 

er zelfs een vergoeding voor.

Op de dag van de verkiezingen was ik al 

om 7 uur ’s ochtends op het stembureau 

om de stembussen en hokjes klaar te zet-

ten. Gedurende de dag was ik steeds een 

paar uur ingedeeld, dus ik kon tussendoor 

ook nog even studeren en lunchen.

 

Op het stembureau mocht ik controleren 

of de mensen die kwamen wel degene 

waren die op de foto van hun ID stond. 

Daarna kregen ze een stembiljet. Eén 

meneer wilde zijn stem direct op onze 

tafel uitbrengen, maar dat mag niet! Dan 

zouden wij kunnen zien wat hij stemt, en 

in Nederland hebben we stemgeheim. 

Aan het einde van de dag, na het tellen 

misten we een stem. Moesten we alles 

weer opnieuw tellen. Gelukkig bleek het 

toen toch te kloppen. 

1  Je krijgt 
een stempas

Alle Nederlanders van 18 jaar of ouder 

ontvangen uiterlijk 14 dagen voor de 

verkiezingen per post een uitnodiging om 

te stemmen: een stempas. Vlak voor de 

verkiezingen krijg je ook een kandidaten-

lijst toegestuurd, en een overzicht met 

adressen en openingstijden van stembu-

reaus bij jou in de buurt.

VOOR
HET 
EERST
STEMMEN

HOE 
MOET IK STEMMEN?

2  Naar het 
stembureau

Op woensdag 15 maart 2017 zijn in heel 

Nederland stembureaus open van 7.30 uur 

tot 21.00 uur. Op het stembureau lever je 

je stempas in en controleren ze wie je bent. 

Vergeet dus niet je identiteitsbewijs (pas-

poort, ID-kaart, rijbewijs) mee te nemen. 

3  Je krijgt een 
stembiljet

Van de medewerkers van het stembureau 

krijg je een stembiljet. Hierop staan alle 

politieke partijen die meedoen aan de 

verkiezingen, en per partij alle kandidaten. 

Met het stembiljet loop je naar het stem-

hokje. Daar ligt een rood potlood. Het 

vakje voor de naam van de persoon op 

wie je wilt stemmen, kleur je rood. 

Stembiljet

4   Doe je  
stembiljet in 
de stembus

Vouw het stembiljet weer op en doe het 

in de stembus. 

P – Stemmen is verplicht voor alle 

Nederlandersvan 18 jaar en ouder. 

S – Je mag in elk stembureau in jouw 

gemeente stemmen. 

A – In Nederland kiezen we de  

minister-president. 

R – Als je niet gaat stemmen, gaat je 

stem naar de grootste partij. 

T  – Als je zelf niet kunt gaan stem-

men, kun je iemand anders vragen 

      om voor jou te stemmen. 

I – Als je voor het eerst gaat stemmen, 

mag er iemand met je mee het hokje in. 

J – Je mag alleen stemmen als  

je vooraf een stemexamen  

        hebt gedaan. 

E – Als je stemt met een blauwe pen, 

dan is je stem ongeldig. 

M – Als je meer dan één vakje rood 

maakt, is je stem ongeldig. 

P – In sommige gemeentes kun je 

via een stemcomputer stemmen.

B – Je hoeft aan niemand te vertel-

len op wie je gestemd hebt. 

U – Als je per ongeluk een fout ge-

maakt hebt, mag je een nieuw    

        stembiljet vragen. 

A – Je moet je naam op het stembil-

jet zetten. 

S – Je mag ook blanco stemmen; je 

levert dan een leeg stembiljet in. 

Antwoord: Stembus 

CASPER 

(22)

LEIDEN

COLUMN
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Dit
dОΕt een

Kamerlid

Elke fractie heeft een 

aantal medewerkers die 

de Tweede Kamerleden 

helpen bij hun werk.

Op dinsdagmiddag begint de 
plenaire vergadering met het 
vragenuur. Kamerleden mogen 
dan vragen stellen over dingen 
die spelen in het land. 
Het vragenuur wordt rechtstreeks 
op tv uitgezonden en is dus een 
goed moment om als Kamerlid 
in beeld te komen.

Naast plenaire vergaderingen in 
de grote vergaderzaal overleggen 
de woordvoerders op een bepaald 
onderwerp ook in commissiever-
gaderingen. Hier zit dit Kamerlid 
bijvoorbeeld alleen met de andere 
woordvoerders onderwijs bijelkaar.

Veel organisaties willen hun ideeën 
onder de aandacht brengen van 
de Kamerleden. Dit Kamerlid heeft 
een werklunch afgesproken met 
vertegenwoordigers van de grote 
werkgeversorganisaties.

Eén stem kan het versc
hil 

maken bij een stem
ming. 

Als een Kamerlid niet aan-

wezig is, telt zij
n/haar stem 

niet mee. Als er even
veel 

stemmen voor als tegen 

zijn, is het wetsvoorstel 

niet aangenom
en.

Nieuwspoort is

het interna
tionaal

perscentru
m bij de

Tweede Kamer. 

De NOS heeft een studio aan de overkant van het Tweede Kamer- gebouw.

<   Dinsdag 24 / JAN 2017   > 

08.00 Werkontbijt met fractievoorzitter

09.00 Mail en post

09.30 Overleg met fractiemedewerker

10.00  Fractievergadering

12.30 Interview met Frits Wester (RTL4)

13.00  Lunch met VNO-NCW

14.00 Vragenuur

15.00 Stemmingen 

16.00 Debat in de commissie Onderwijs

17.00 Mails en telefoontjes

17.30 Voorbereiden avonddebat

18.00  Eten in Nieuwspoort

19.00  Interview voor het NOS Journaal

  
waar? NOS studio

19.30 Debat

22.00 Inlezen debat morgen

23.00 Radio-interview Radio 1

Kamerleden besteden veel tijd aan het voor-bereiden van debatten.

VOLKSvertegen- 

woordigers

KIEZERS

PARTIJEN

LA
N
DS

B
E
ST

UU
R

MINISTERS+STAATS-

SECRETARISSEN
=KABINET

REGERING

KON
IN

G

+

MIN
IST

ER
S

=

RE
GE

RIN
G

TWEEDE
KAMER:

150
ZETELS

ELK
E

4
JAA

R
STEMMEN

EUROPEES
PARLEMENT

de tweede kamer vergadert op dinsdag, 

woensdag en donderdag. op de andere dagen 

plannen de kamerleden werkbezoeken in 

het land. zo kunnen ze te weten komen of er 

problemen zijn, hoe de wetten in de praktijk 

werken en of ze de regels misschien moeten 

aanpassen. 

STEMMEN

ELKE

5
JAAR
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VAN KIEZER NAAR KABINET
IN

3
STAPPEN

Na de verkiezingen, wordt de 

kiesdeler bepaald: het aantal 

stemmen dat recht geeft op 

één zetel.

Nederland heeft 17 miljoen inwoners.17
MILJOEN
INWONERS

Iedereen van achttien jaar of ouder, met de 

Nederlandse nationaliteit, heeft stemrecht. 

In totaal zijn dat bijna 13 miljoen mensen.
13
MILJOEN
KIESGERECHTIGDEN

Niet iedereen maakt gebruik van zijn stem-

recht. In 2012 hebben ongeveer 9,5 miljoen 

mensen hun stem uitgebracht bij de Tweede 

Kamerverkiezingen. 

9,5
MILJOEN
KIEZERS

150
KAMERLEDEN

Als er 9,5 miljoen mensen hebben gestemd, 

dan is de kiesdeler 9,5 miljoen : 150 = 

63.333. Hoe vaker een partij de kiesdeler 

haalt, hoe meer mensen van de lijst een 

zetel in de Kamer krijgen.

700 à
1.000
KANDIDATEN

Je kunt meestal kiezen uit zo’n 20 politieke 

partijen. Iedere partij maakt een kieslijst 

of kandidatenlijst met alle mensen op wie 

je kunt stemmen. De nummer 1 wordt de 

lijsttrekker genoemd.

13.000.000
kiesgerechtigden

9.500.000
kiezers

WIE
GAAT
MET WIE?

17.000.000
inwoners

700 à 1.000
kandidaten

150
kamerleden

Restzetels

Stel: een partij behaalt 400.000 stem-

men. Met een kiesdeler van 63.000  

krijgt deze partij in ieder geval 6 zetels. 

Voor 6 zetels zijn 378.000 stemmen 

nodig, er blijven dus 22.000 stemmen 

over: de reststemmen. Ook van partij- 

en die niet genoeg stemmen hebben 

gehaald voor één zetel blijven rest- 

stemmen over. Door al die reststemmen 

bij elkaar blijven er meestal één of 

meer restzetels over die nog verdeeld 

moeten worden. Bij verkiezingen voor 

de Tweede Kamer wordt hiervoor de 

methode van de grootste gemiddelden 

gebruikt. 

Stel dat de partij uit ons voorbeeld een 

zevende zetel zou krijgen, dan zou het 

gemiddelde aantal stemmen per zetel 

voor die partij 400.000 : 7 = 57.142 

zijn. Als dit gemiddelde hoger is dan 

het bij de andere partijen zou zijn, dan 

krijgt de partij een restzetel.

Lijstverbinding

Kleine partijen vergroten hun kans op 

een restzetel door een lijstverbinding 

aan te gaan. Bij verdeling van de 

restzetels worden de partijen die hun 

lijsten hebben verbonden als één partij 

geteld. De reststemmen van die partij-

en worden bij elkaar geteld, zodat de 

kans op een restzetel groter wordt. 

Na de verkiezingen begint de formatie. 

Politieke partijen gaan met elkaar 

in gesprek over het vormen van een 

kabinet. 

De regering wordt gevormd door par- 

tijen die samen de meerderheid hebben. 

Maar alleen een meerderheid hebben 

is niet genoeg. De partijen in de rege-

ring zullen vier jaar met elkaar moeten 

samenwerken, en dus is het belangrijk 

dat ze tot overeenstemming komen 

over de plannen voor het land. Aan 

het einde van de formatie schrijven 

de partijen samen een regeerakkoord, 

met daarin de plannen van de regering 

voor de komende jaren. 

DE FORMATIE IN 
DRIE STAPPEN

                     1
Eerst wordt er een informateur aange-

wezen door de Tweede Kamer. De in- 

formateur onderzoekt welke partijen 

met elkaar een nieuw kabinet kunnen 

vormen.

                     2
Als duidelijk is welke partijen gaan 

samenwerken, is het de beurt aan de 

formateur. Dit is meestal de toekom- 

stige minister-president. De formateur 

gaat op zoek naar ministers en staats-

secretarissen voor in het kabinet.  

Een aantal Kamerleden zal minister 

worden, er komen dan nieuwe Kamer- 

leden voor hen in de plaats. 

Sommige ministers komen niet uit de 

Tweede Kamer, maar worden gevraagd 

vanwege hun expertise op een bepaald 

gebied.

                     3
Als de ministersploeg compleet is, komen 

alle kandidaat-ministers voor het eerst 

bij elkaar. Als zij het eens zijn met het 

regeerakkoord wordt de taakverdeling 

definitief vastgelegd. 

Nu kunnen de ministers 

naar de koning om 

beëdigd te worden.

VAN 17 MILJOEN NAAR 150

ZETELVERDELING

het ligt
niet aan

jou...

VOORKEURSTEMMEN
Je brengt je stem uit op een kandidaat naar keuze. 
Dat hoeft niet de eerste naam op de kandidatenlijst te 
zijn. Als je stemt op iemand die lager op de lijst staat, 
breng je een zogeheten voorkeurstem uit. Veel mensen 
brengen een voorkeurstem uit, bijvoorbeeld omdat de 
kandidaat opvalt door een uitgesproken standpunt over 
bepaalde onderwerpen. Vaak ook worden voorkeurstem-
men uitgebracht op vrouwen of migranten. 
Kandidaten die meer dan 25% van de kiesdeler aan 
stemmen hebben gehaald, krijgen als eerste een zetel 
toegewezen. Daarna wordt de rest van de behaalde 
zetels toegewezen aan de kandidaten in de volgorde 
waarop ze op de lijst staan. 

wat een
stevige handdruk 

heb jij, zeg...

nou
hè?



1. 

De staatssecretarissen…

a  …zijn lid van de Tweede Kamer en 

mogen dus meestemmen over wets-

voorstellen.

b   …zijn lid van de Tweede Kamer maar 

mogen niet stemmen over wetsvoor-

stellen.

c  …zijn geen lid van de Tweede Kamer 

en mogen dus niet stemmen over wets-

voorstellen.

2.
De verkiezingen voor de Tweede Kamer 

zijn om de 4 jaar.

a  Dat klopt, maar er kunnen tussentijds 

verkiezingen worden gehouden als het 

kabinet valt.

b   Dat klopt, maar er kunnen tussentijds 

verkiezingen worden gehouden als de 

Tweede Kamer valt.

c  Dat klopt niet, er zijn elke 5 jaar verkie-

zingen.

3.
Kun je iemand anders voor je laten 

stemmen?

a  Ja, dat heet stemmen bij volmacht.

b   Ja, dat heet blanco stemmen.

c Nee, stemmen is strikt persoonlijk.

4. 
De regering van ons land bestaat uit:

a  de Eerste en de Tweede Kamer

b   de ministers en de staatssecretarissen

c de ministers en de koning

5.
Als je 18 bent mag je stemmen. Hoe oud 

moet je zijn om in de Tweede Kamer te 

mogen zitten?

a  18 jaar of ouder

b   21 jaar of ouder

c 25 jaar of ouder

6.
Mag de grootste partij na de Tweede 

Kamerverkiezingen altijd regeren in 

Nederland?

a  Ja, want anders is er geen coalitie 

mogelijk.

b   Ja, dit is zo in de wet geregeld.

c Nee, dat is slechts traditie.

7.
Hoeveel stemmen heb je ongeveer nodig 

voor een zetel in de Tweede Kamer?

a  10.000

b   60.000

c 120.000

8. 

Stemmen is geheim.

a  Ja, je hoeft niemand te vertellen wat je 

stemt.

b   Ja, het is verboden het aan iemand 

vertellen.

c  Ja, alleen politici moeten vertellen op 

wie ze hebben gestemd.

9.
Wat gebeurt er als een minister een nieuwe 

wet voorstelt, maar de meerderheid van de 

Tweede Kamer die wet niet wil?

a  De wet komt er toch, want de minister 

is belangrijker dan de Tweede Kamer.

b   De wet komt er niet, de voorzitter van 

de Tweede Kamer heeft hiervoor een 

speciaal vetorecht.

c  De wet komt er niet, want een meer- 

derheid van de Tweede Kamer moet 

het ermee eens zijn.

10.
De Tweede Kamer kan…

a  …alleen wetten veranderen.

b   …alleen wetten goedkeuren of afkeuren.

c …wetten maken en veranderen.

De antwoorden vind je onderaan de 

volgende bladzijde

18

10 DINGEN DIE JE
 (EIGENLIJK)

MOET WETEN*
ALS JE GAAT STEMMEN

*MAAR JE HOEFT GEEN STEMEXAMEN AF TE LEGGEN VOOR JE MAG STEMMEN!

WAAROM DOEN POLITICI 
NOOIT WAT ZE BELOVEN?
SPOILER: 
OMDAT ZE SAMEN
MOETEN WERKEN!

NATUURLIJK IS DE KOP VAN DIT ARTIKEL NIET WAAR. 
WAT WEL WAAR IS, IS DAT HET IN NEDERLAND VOOR 
POLITICI EXTRA LASTIG IS OM ZICH AAN HUN BELOF-
TEN TE HOUDEN. 

En wel hierom: In Nederland hebben we een stelsel van evenredige vertegen- 

woordiging. Dat betekent dat alle stemmen die op een partij worden uitgebracht 

meetellen in de zetelverdeling. Als je 2% van de stemmen behaalt, dan behaal 

je ook 2% van de zetels. 

Het voordeel van een stelsel van 

evenredige vertegenwoordiging 

is dat alle kiezers zich vertegen-

woordigd voelen, omdat je zelfs als 

kleine partij kans hebt om een zetel 

te halen. Maar het zorgt er ook voor 

dat bijna nooit een partij in zijn 

eentje een meerderheid heeft.  

En dat betekent weer dat partijen 

gedwongen zijn om samen te wer-

ken om een meerderheid te behalen.

Natuurlijk worden in meerderheids-

stelsels* ook beloftes gemaakt die 

niet nagekomen kunnen worden. 

Maar waar de Amerikaanse presi-

dent Trump in beide kamers een 

meerderheid heeft, daar moeten 

Rutte en Asscher samenwerken om 

een meerderheid te halen in de 

Tweede Kamer. En dan hebben ze 

ook nog de steun nodig van andere 

partijen voor een meerderheid in de 

Eerste Kamer. Het is dus niet voor 

niets dat polderen (samenwerken 

en compromissen sluiten) als iets 

typisch Nederlands wordt gezien…

STEM  19

1C / 2A / 3A / 4C / 5A / 6C / 7B / 8A / 9C / 10C
 Toelichting bij antwoord 6C: Het is wel eens gebeurd 
dat de grootste partij het niet eens kon worden met 
andere partijen en uiteindelijk niet meeregeerde.

*)     De Verenigde Staten en het 

Verenigd Koninkrijk hebben 

een meerderheidsstelsel.  

Bij een meerderheidsstelsel is er 

in elk district maar één winnaar.  

Dit zorgt ervoor dat er in dit 

stelsel maar twee of drie grote 

partijen overblijven. De rest 

heeft simpelweg onvoldoende 

stemmen om zelfs maar één  

district te winnen.

ELK VOORDEEL
HEEFT ZIJN NADEEL

WINNER
TAKES ALL

POLDEREN



SCHOLIERENVERKIEZINGEN
Hoe zou de Tweede Kamer eruit 

zien als scholieren de baas waren? 

Scholierenverkiezingen zijn al jaren 

een goede voorspeller van de echte 

verkiezingsuitslag. Dit jaar mogen 

scholieren uit heel Nederland 

voor de 24e keer stemmen voor de 

Scholierenverkiezingen. Maar wat 

stemmen ze eigenlijk? Worden ze 

steeds rechtser? Of steeds linkser?

Maak zelf een voorspelling van de 

verkiezingsuitslag. 

Hoeveel zetels denk jij dat de partijen 

krijgen? Welke nieuwe partijen 

behalen volgens jou zetels?

Vul op de posters hieronder jouw 

schatting in!

StemWijzer 

Wil je meer weten over de standpun-

ten van de partijen? Doe de Stem-

Wijzer! De StemWijzer bestaat uit 30 

stellingen waar je je mening over 

moet geven. Je kunt hierdoor bekijken 

met welke politieke partij jouw stand- 

punten het meeste overeenkomen. 

Maar let op! Je hoeft natuurlijk niet 

op deze partij te stemmen. Misschien 

zijn er wel redenen om op een andere 

partij te stemmen.

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’.

ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechts-

staat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de 

gemeente, de provincie, het land en Europa.

ZETELS

ZETELSZETELS

ZETELSZETELS

ZETELS

andere partij:

ZETELS ZETELS

ZETELS

ZETELS

ZETELS

andere partij:

WIST JE DAT:
…winst en verlies van de partijen bij Scholieren-verkiezingen in grote lijnen eenzelfde patroon vertonen als bij echte verkiezingen? 

Wel zijn de verschuivingen bij de Scholierenver-kiezingen heftiger: een partij die sterk wint, wint onder scholieren nog sterker. Omgekeerd geldt hetzelfde voor de verliezende partijen.

…scholieren meer van nieuwe partijen houden dan de echte stemgerechtigden?
Vooral de Partij voor de Dieren doet het goed. Bij de Scholierenverkiezingen voor het Europees Parlement behaalde de PvdD liefst 7,4 procent van de stemmen. Als het aan de scholieren lag, hadden inmiddels ook de Nieuwe Communisti-sche Partij Nederland (1 zetel), Trots op Neder-land (1 zetel) en de Piratenpartij (8 zetels) in de Tweede Kamer gezeten. In de echte verkiezingen haalden geen van deze partijen de kiesdeler.

ZETELS

COLOFON
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