
land. Zij zijn aanwezig op bijeenkomsten van hun 

partij in de regio en gaan op bezoek bij scholen, 

ziekenhuizen, fabrieken, kantoren en verenigingen. 

Dat zijn goede gelegenheden om contact te maken 

met Kamerleden.

Politieke partijen

Mensen met gelijke opvattingen over de samen

leving vinden elkaar in politieke partijen. Als lid 

Tijdens verkiezingen kiest u, de Nederlandse be

volking, wie u de komende vier jaar in de Tweede 

Kamer mogen vertegenwoordigen. De Tweede 

Kamerleden zijn uw politieke vertegenwoordigers. 

Als u hen wilt spreken of uw mening wilt geven, 

kunt u Kamerleden, Kamercommissies of de hele 

Tweede Kamer op verschillende manieren benade

ren. U kunt bellen, mailen, schrijven of langskomen 

in de Tweede Kamer. Kamerleden zijn actief in het 

Door te stemmen, bepaalt u hoe en door wie ons land wordt bestuurd. Maar ook 

buiten de verkiezingen om is kritiek op het doen en laten van de regering en de 

Tweede Kamerleden mogelijk. Door uw mening te laten horen, kunt u de politiek 

beïnvloeden.

Uw mening telt



van een politieke partij kunt u proberen uw ideeën 

bekend te maken bij uw vertegenwoordigers in 

het parlement en de regering. Politieke partijen 

vormen een brug tussen kiezers en politiek. 

Politieke partijen hebben contact met hun 

 achter ban, met kiezers zoals u. In de Tweede 

Kamer zijn politieke partijen vertegenwoordigd 

door fracties. Het aantal zetels dat een partij heeft 

in de Tweede Kamer, is afhankelijk van het aantal 

behaalde stemmen tijdens de Tweede Kamer

verkiezingen.

Lobbyen

Maatschappelijke bewegingen, belangenorgani

saties, verenigingen en actiegroepen proberen op 

allerlei manieren de politiek te beïnvloeden. Deze 

groepen hebben weliswaar geen directe stem in 

het parlement, maar via hun lobbyisten proberen 

ze Kamerleden te overtuigen. Politici houden 

rekening met standpunten van deze groepen, 

vooral als ze veel aanhang onder de bevolking 

hebben en met goede argumenten komen. Hun 

lobbyisten zijn dagelijks te vinden in het gebouw 

van de Tweede Kamer.

Burgerinitiatief

Heeft u een voorstel om de samenleving te 

ver beteren? Wilt u dat de Tweede Kamer een

onderwerp op de agenda zet? Dan kunt u een 

burgerinitiatief indienen. Een burgerinitiatief is een 

voorstel om bijvoorbeeld het milieu, onderwijs of 

openbaar vervoer te verbeteren, of een regel een

voudiger te maken of zelfs af te schaffen. Met een 

burgerinitiatief verzoekt u de Tweede Kamer om 

uw voorstel te bespreken en er een standpunt over 

in te nemen. Voor een burgerinitiatief heeft u ten 

minste 40.000 handtekeningen nodig van mensen 

die uw plan steunen. Het moet ook een nieuw 

voorstel zijn en het mag de laatste twee jaar niet 

in de Tweede Kamer aan de orde zijn geweest.  

Petitie

Als u het niet eens bent met het beleid van de 

regering kunt u een petitie aanbieden aan Kamer

leden. Een petitie is een verzoekschrift waarin u 

vraagt een bepaalde maatregel te nemen of juist 

na te laten. Vaak wordt een petitie namens een 

groep mensen aangeboden. Hoe meer handteke

ningen er onder een petitie staan, hoe beter. 

Verzoekschrift

Wanneer u meent dat de rijksoverheid u onzorgvul

dig of onjuist heeft behandeld, kunt u een klacht 

indienen bij de commissie voor de Verzoekschriften 

van de Tweede Kamer. Het moet gaan om een 

individuele kwestie, waar tegen geen bezwaar

schriftprocedure of beroep bij de onafhankelijke 

rechter mogelijk is.
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