
 

w 

Normaal wordt een nieuwe Tweede Kamer eens in de 4 jaar gekozen. 

De regering van Nederland is er op 23 april 2012 mee gestopt.

Daarom zijn de verkiezingen nu eerder. 

Waarom mensen stemmen
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   Op woensdag 12 september zijn er verkiezingen voor de Tweede    
  Kamer. Nederlanders van 18 jaar en ouder mogen dan stemmen.  
Ook mensen met een verstandelijke beperking. De zorg is deze keer 
een belangrijk onderwerp. Door te stemmen beslist u mee over wie  
de regels maakt in Nederland. In deze Weetkrant kunt u lezen over  
de verkiezingen. Want waarom is stemmen belangrijk? Hoe kunt  
u stemmen? Op wie kunt u stemmen? Wat is de Tweede Kamer, de 
regering en een politieke partij? U leest erover in deze Weetkrant.
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Nederland wordt democratisch bestuurd. 

Dat betekent dat de inwoners van Nederland invloed hebben 

op het bestuur van ons land. 

Samen kiezen wij welke mensen er in de Tweede Kamer komen.

Daarna neemt de Tweede Kamer belangrijke beslissingen 

over wat er in ons land gebeurt. 

De Tweede Kamer is dus een belangrijke groep mensen.

De mensen in de Tweede Kamer heten Kamerleden.

De Kamerleden horen bij de verschillende politieke partijen.

Door te stemmen kunt u meebeslissen wie er in de Tweede Kamer komt.

De partijen met de meeste stemmen, 

krijgen de meeste Kamerleden in de Tweede Kamer. 

Er zijn in totaal 150 plekken in de Tweede Kamer.

Hoe meer Kamerleden een politieke partij heeft in de Tweede Kamer,

hoe meer een politieke partij kan beslissen.

Grotere partijen hebben ook meer kans op een plek in de regering.



Durk Pultrum en Pia Dijkstra over waarom stemmen belangrijk is
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Het bestuur van ons land

Regering

De regering is het bestuur van ons land.

De regering bestaat uit de koningin en de ministers. 

Verschillende politieke partijen werken samen in de regering.

Iedere minister hoort bij 1 van de politieke partijen.

De voorzitter van de ministers heet premier of minister-president.

Op dit moment is Mark Rutte premier.

De regering bedenkt wetten en regels. 

De Tweede Kamer besluit of die wetten en regels doorgaan of niet

of dat de wetten en regels een beetje anders moeten.

Soms bedenkt de Tweede Kamer zelf een wet.

Er is ook een Eerste Kamer. Die moet de wetten ook goedkeuren.

De koningin zet uiteindelijk haar handtekening onder een nieuwe wet.

Durk Pultrum woont in Oosterwolde

Hij krijgt zorg en ondersteuning van Talant.

Ook zit hij in de regiocliëntenraad Zuid.

Zijn advies: “Gebruik je stemrecht en ga stemmen.”

Durk vertelt:

“Ik vind stemmen belangrijk. Ik stem al heel lang. 

Toen ik nog in Beetsterzwaag woonde, 

ging ik ook al stemmen. 

Maar iedereen moet het zelf weten. 

Als je het niet doet, 

doet iemand anders het wel en is je stem weg. 

Dan moet je daarna ook niet gaan zeuren 

dat de politiek het niet goed doet. 

Als ik stem wil ik ook dat ze iets doen.

Ze mogen niet bezuinigen op de zorg. 

Als ze dat wel doen wil ik naar de Tweede Kamer 

om er met iemand over te praten.

Ook sigaretten hoeven ze niet zo duur te maken. 

Ze willen gewoon niet dat je rookt of drinkt. 

Dat het slecht is weet ik zelf wel. 

Ze willen waarschijnlijk dat de jeugd niet begint te roken. 

Op het schoolplein niet roken vind ik wel een goede zaak. 

Dat doe je maar thuis.

Ik kijk ook wel naar politiek 24 op mijn digitale ontvanger.

Dan kan ik zien wat ze gaan doen. 

En op 12 september kun je er veel op volgen. 

Ook op de site voor cliënten kun je volgens mij zien 

hoe je moet stemmen. 

Cursussen over de politiek vind ik ook belangrijk, 

maar daar hoor ik niets meer van.

Dus iedereen die wil: STEMMEN.”

Kabinet

Het kabinet bestaat uit de ministers en de staatssecretarissen.

Een staatssecretaris helpt een minister, maar hoort niet bij de regering.

Nadat er straks een nieuwe Tweede Kamer is gekozen

onderhandelen de politieke partijen over een nieuw kabinet.

Veel mensen kennen Pia Dijkstra waarschijnlijk van de televisie.

Zij heeft jarenlang het 8 uur journaal gepresenteerd.

Pia Dijkstra zit sinds 2010 voor D66 in de Tweede Kamer.

Zij vindt de zorg erg belangrijk.

Pia schrijft:

“Heb je wel eens iets willen veranderen? 

Bijvoorbeeld aan de begeleiding die je krijgt? 

Misschien heb je het toen wel gezegd, tegen de instelling. 

Dat is heel goed, want verandering begint vaak met een klein stapje.

Stemmen op 12 september is ook een klein stapje. 

Want wat stelt het nou voor? 

Je kiest een partij en je kleurt een vakje rood. 

Toch is dit belangrijk. 

Want door te stemmen vertel je wat jij belangrijk vindt. 

Je stuurt iemand naar de Tweede Kamer in Den Haag, 

die namens jou meepraat.

Zo iemand gaat in debat met de regering en met andere Kamerleden.

Hij of zij zegt namens jou wat er in Nederland moet gebeuren.

Bijvoorbeeld dat de zorg goed moet zijn. 

Of dat de natuur mooi moet blijven. 

En dat we verstandig met ons geld omgaan.

Tijdens werkbezoeken heb ik vaak mensen 

met een verstandelijke beperking ontmoet.

Zij bedachten zelf goede oplossingen voor problemen in Nederland. 

Daarom is het belangrijk dat ook jullie je stem laten horen. 

Denk niet dat stemmen geen verschil maakt, 

omdat er zo veel mensen stemmen.

Net als in je eigen omgeving, 

begint verandering met een klein stapje.”



In de Tweede kamer zitten politici van verschillende politieke partijen.

Elke politieke partij denkt weer iets anders over bepaalde onderwerpen.

Zoals natuur, economie, werk en inkomen, zorg en veiligheid.

Er doen grote partijen mee en kleine partijen.

Voor de verkiezingen maken de politieke partijen een verkiezingsprogramma.

Tijdens een campagne gaan partijleden de straat op om folders,

ballonnen of andere leuke cadeautjes uit te delen. 

Het doel van de campagne is om mensen 

over hun verkiezingsprogramma te vertellen.

Maar natuurlijk ook om zoveel mogelijk stemmen te krijgen

tijdens de verkiezingen. 

De Politieke Partijen

Wat de grootste politieke partijen belangrijk vinden
VVD

De letters VVD staan voor 

de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. 

Deze partij wil dat de regering 

zich niet teveel bemoeit met mensen.

Ze vinden dat er te veel regels zijn 

en dat Nederland veiliger moet worden. 

PvdA

De PvdA is de afkorting van de Partij van de Arbeid.

De PvdA is voor een samenleving 

waarin alle mensen gelijk zijn.

Rijke mensen mogen daar van de PvdA 

best wel iets voor inleveren.

CDA

Deze letters staan voor Christen Democratisch Appèl. 

Omdat het CDA een christelijke partij is, 

is de bijbel een belangrijk boek. 

Het CDA vindt ook het gezin heel belangrijk. 

PVV

Deze letters staan voor de Partij voor de Vrijheid.

De PVV vindt dat in Nederland vooral Nederlanders 

moeten wonen. 

Te veel buitenlanders vindt de PVV niet goed. 

De PVV is ook een partij die de criminaliteit 

heel hard wil aanpakken. 

Daarom wil deze partij meer politiemensen op straat.

SP

De SP staat voor Socialistische Partij. 

De leden van de SP vinden 

dat mensen die het goed hebben, 

andere mensen moeten helpen. 

D66

De partij D66 bestaat sinds 1966. 

Daarom staat het cijfer 66 in de naam. 

En de ‘D’ staat voor Democraten. 

De partij vindt dat mensen 

meer te zeggen moeten hebben 

over de toekomst van het land.

GroenLinks

GroenLinks komt op voor de natuur.

Ook vindt Groenlinks een gezonde 

en veilige omgeving om te wonen 

heel belangrijk. 

ChristenUnie

De ChristenUnie is een christelijke partij. 

De bijbel is voor deze partij een belangrijk boek. 

Ook vindt de ChristenUnie het gezin heel belangrijk.

Zij willen dat kinderen goed leren 

hoe zij zich moeten gedragen

en hoe zij met andere mensen moeten omgaan.

SGP

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 

is in 1918 opgericht. 

Het is de oudste politieke partij van ons land. 

De SGP is vóór politiek volgens bijbelse 

waarden en normen.

De Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren komt op 

voor de dieren en de natuur.

De partij is tegen dierproeven 

en ze willen strengere straffen voor mensen 

die dieren mishandelen. 

Ook vinden ze bijvoorbeeld dat er 

geen wilde dieren in een circus thuishoren. 
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Ik heb een verstandelijke beperking, mag ik zelf stemmen?

Ja. Alle Nederlanders die ouder zijn dan 18 jaar mogen stemmen.

Mag ik stemmen als ik onder curatele sta?

Ja. Door een verandering in de wet in 2009 

mogen mensen die onder curatele staan ook stemmen.

Waar kan ik stemmen?

Op uw stempas staat een stemlokaal bij u in de buurt.

U mag ook naar een ander stemlokaal binnen uw eigen gemeente gaan. 

Als ik zelf niet naar het stembureau kan, 

mag iemand anders dan voor mij stemmen?

Ja, dat mag.

Degene die namens u stemt moet in dezelfde gemeente wonen als u.

Ook moet hij/zij stemmen op de politieke partij die u wilt.

Vraag of uw wettelijk vertegenwoordiger namens u wil stemmen.

Als dit niet kan vraag dan iemand anders die u vertrouwt.

Kan ik hulp krijgen 

in het stemhokje?

Nee. Mensen met een 

verstandelijke beperking 

mogen niet geholpen 

worden in het stemhokje.

Door te stemmen laat 

u weten met welke partij 

u het eens bent.

Hoe meer stemmen een 

politieke partij krijgt,

hoe meer mensen er

namens die partij in de 

Tweede Kamer komen.

Dat willen de politieke 

partijen graag,

want een grote politieke 

partij heeft meer te vertellen dan een kleine politieke partij.

Iedereen die mag stemmen krijgt voor de verkiezingen een stempas.

Deze stempas krijgt u uiterlijk 2 weken van te voren.

De gemeente stuurt de stempas naar u op.

Met uw stempas en identiteitsbewijs kunt u 

in elk stemlokaal van uw gemeente stemmen.

Stemmen
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Meer weten?

Veelgestelde vragen

Maak hier gaatjes. Bewaar de Weetkrant straks in uw informatiemap.

Informatie van Open Leercentrum Fryslân

Het OLF heeft een informatief pakket over stemmen. 

Het pakket kost € 7,50. 

U kunt het pakket aanvragen bij Sylvia Keulen.

Haar telefoonnummer is 06 51 88 65 01. 

Haar mailadres s.keulen@talant.nl

Informatie op 
het internet

www.stemjijook.nl

Op deze website staat informatie over stemmen 

voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

U kunt hier ook een verkiezingskrant downloaden.

www.verkiezingen2012.nl 

Lees op deze website over het stemmen en de verkiezingen.

www.stemwijzer.nl en welkepartijpastbijmij.nl

Op deze websites kunt u ontdekken welke politieke partij 

het beste bij uw ideeën past.

Informatie op televisie

De NTR zendt op zondagmiddag 9 september 2012 om 5 uur op Nederland 2 

een verkiezingsspecial uit voor mensen met een verstandelijke beperking.

Deze uitzending heet: Stem jij ook?

Hierin worden 3 mensen met een beperking gevolgd. 

U kunt zien hoe zij zich voorbereiden op de verkiezingen.

www.stemwijzer.nl

Door de stemwijzer in te vullen 

kunt u zien welke politieke partij het beste bij u past. 

Ook kunt u makkelijk ontdekken hoe politieke partijen

over de verschillende onderwerpen denken. 


