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6 	Een nieuwe tijd
Les 1

Het bestuur van Nederland

Onze regering bestaat uit de koningin en een
aantal ministers. De leider van de ministers is
de minister-president. Een belangrijke taak van
een minister is het maken van wetten. De
Tweede Kamer beslist of een wet wordt
ingevoerd of niet.
In de Tweede Kamer zitten honderdvijftig
vertegenwoordigers van verschillende
politieke partijen. Iedere Nederlander van

Les 2

achttien jaar of ouder mag bij de verkiezingen
voor de Tweede Kamer zijn stem uitbrengen.
In de Eerste Kamer zitten vijfenzeventig
mensen. De Eerste en Tweede Kamer heten
samen het parlement. Als het parlement een
wet heeft goedgekeurd, zet de koningin haar
handtekening eronder. Vanaf dan moet iedereen zich aan de wet houden.

Regels voor iedereen

Als je je niet aan de wet houdt, ben je in overtreding. Bij een lichte overtreding krijg je een
bekeuring. Bij een misdrijf, bijvoorbeeld
inbraak, kom je voor de rechter. Die kan je een
boete, een taakstraf of een gevangenisstraf
geven.

Jongeren tussen twaalf en achttien jaar kunnen
ook bij Bureau Halt komen. Bureau Halt bekijkt
met degene die iets verkeerd gedaan heeft hoe
het goedgemaakt kan worden.

De verdachte komt voor de rechtbank. De officier van justitie probeert de schuld van de
verdachte te bewijzen. Hij vraagt ook om een straf. De advocaat verdedigt de verdachte.
De rechter beslist of de verdachte schuldig is en welke straf hij krijgt.
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De Europese Unie

Na de Tweede Wereldoorlog willen veel Euro
peanen dat er nooit meer zo’n oorlog komt. Dat
kan als landen samenwerken. In 1948 gaan
België, Nederland en Luxemburg samenwerken in de Benelux. In 1957 komen daar Frankrijk, Duitsland en Italië bij. De zes landen vormen de Europese Economische Gemeenschap:
de EEG. Eerst werken ze samen op economisch
gebied: handel en industrie. Later gaan ze ook
samenwerken op andere terreinen, zoals veiligheid, politie en milieu.

Les 4

In 1992 krijgt de samenwerking een nieuwe
naam: de Europese Unie of EU. Er gaan steeds
meer landen meedoen. Een aantal landen
krijgt dezelfde munt: de euro. Net als een land
heeft ook de EU een regering: de Europese
Commissie. Die maakt regels en wetten. Er is
ook een Europees Parlement. De leden daarvan
worden elke vijf jaar gekozen. De meeste macht
binnen de EU heeft de Raad van Europa. Deze
bestaat uit de ministers van alle landen.

Allemaal Nederlanders

Er zijn altijd mensen uit andere landen in
Nederland komen wonen. Sommige zijn
gevlucht voor geweld. Ze heten vluchtelingen
of asielzoekers. Andere komen hier om te
werken. Rond 1960 komen er Spanjaarden,
Italianen, Marokkanen en Turken om ons land
mee op te bouwen. Zij worden gastarbeiders
genoemd. Velen van hen blijven hier wonen.
Mensen uit andere landen hebben vaak andere

gewoontes en een andere godsdienst. Ze
hebben een andere cultuur. Daarom zeggen
we dat Nederland een multicultureel land is.
Het samenleven van al die mensen uit ver
schillende culturen heeft voordelen, maar
geeft soms ook problemen.
Er gaan ook Nederlanders in andere landen
wonen. Hen noem je emigranten. Zij beginnen
bijvoorbeeld een landbouwbedrijf in Canada.
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