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Vanaf 30 april 2013 heeft ons land sinds 123 
jaar een koning: Willem-Alexander, maar verder 
is er niet veel veranderd. De koning regeert ons 
land. Dat doet hij samen met ministers. De mi-
nisters worden door hem benoemd. Koning en 
ministers worden samen de Kroon, de Regering 
genoemd. 

De regering dient voor verschillende dingen te 
zorgen. Er moeten soms nieuwe wetten worden 
gemaakt. Een wet is een voorschrift, waaraan 
de overheid en de burgers zich dienen te hou-
den. De koning ondertekent alle wetten. Als ze 
zijn ondertekend kunnen ze uitgevoerd worden. 
Eerder niet. 

De koning benoemt niet alleen de ministers, 
maar ook de hoofden van de provincies: de 
commissarissen van de koning. Ook de burge-
meesters worden door hem benoemd. Hij krijgt 
voor deze benoemingen raad van de ministers. 

De koning is voorzitter van de Raad van State. 
Die bestaat uit een vicevoorzitter en ten hoogste 
28 leden. Als de regering een nieuwe wet wil 
maken, vraagt ze daarvoor eerst raad of advies 
aan de Raad van State. We noemen de Raad 
van State daarom een adviescollege van de 
regering. 

Soms komen buitenlandse staatshoofden ons 
land bezoeken. Ze worden dan namens het volk 
door de koning ontvangen. Ook gaat hij wel eens 
namens ons volk op staatsbezoek in een ander 
land. Koningin Máxima gaat dan mee. Door 
zulke bezoeken kunnen de vriendschapsbanden 
tussen Nederland en andere landen verbeterd 
worden. Op de 3e dinsdag in september is het prinsjes-

dag. In de Gouden Koets rijdt de koning dan naar 
het Binnenhof in Den Haag. Op het Binnenhof 
staat de Ridderzaal. Daar leest hij aan de leden 
van de Staten-Generaal de troonrede voor. In 
de troonrede staan de plannen van de regering 
voor het komende regeringsjaar. De koning 
opent na het voorlezen van de troonrede de zit-
ting van de Staten-Generaal. 

De Staten-Generaal bestaan uit twee kamers: 
de Eerste en de Tweede Kamer. De leden van 
beide kamers zijn de volksvertegenwoordi-
gers. De volksvertegenwoordiging wordt par-
lement genoemd.

5. De koning
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1. Hoe worden de koning en de ministers samen genoemd?

 

2. Probeer eens met je eigen woorden te zeggen wat een wet is.

 

 

3. Schrijf op, wie zoal door de koning benoemd worden.

 

 

4. Vul in. Kies uit: staatsbezoek - Binnenhof - voorzitter - adviescollege.

 De koning is  van de Raad van State. 

 De Raad van State is voor de regering een 

 Soms gaat de koningin naar een ander land op 

 De Ridderzaal staat in Den Haag op het 

5. Hoe wordt de 3e dinsdag in september genoemd?

 

 Wat leest de koning dan voor?

 

6. Aan wie leest de koning dit voor?

 

7. Waaruit bestaan de Staten-Generaal?

 

8. Vul dit in.

 De leden van de Staten-Generaal zijn de 

 Ze zijn door ons volk 

 De volksvertegenwoordiging wordt ook wel het  genoemd.

9. Pas na ondertekening door de koning wordt een wet van kracht. Wat betekent dat?

 

10. De troonrede wordt niet door de koning opgesteld. Door wie dan wel, denk je?

 

11. Wanneer wordt op prinsjesdag de zitting van de Staten-Generaal geopend?

 

Opdrachten
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