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VRAGEN 

 België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland en 
 Spanje

 België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en 
 Denemarken

 België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg en Nederland
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Na twee verwoestende wereldoorlogen in de 20e eeuw waarbij miljoenen mensen om 
het leven kwamen, besloten verschillende Europese landen samen te werken om nieuw 
bloedvergieten te voorkomen. 
Welke landen stonden aan de wieg van de EU?

WAT IS DE EUROPESE UNIE?

Na haar oprichting is de Europese Unie blijven groeien. 
Steeds meer landen wilden hun krachten bundelen 
voor een betere toekomst. Maar wat weet jij eigenlijk 
van die Europese Unie, of kortweg EU? Weet je 
bijvoorbeeld wat er zo uniek aan is en welke landen er 
lid van zijn? Test je kennis hieronder en kijk eens of je 
misschien een EU-expert bent!
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Wat is de Europese Unie?
Vragen 
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VRAGEN

 Het verzet tegen het communistische bewind in Midden- en 
 Oost-Europa leidde in 1989 tot de val van de Berlijnse muur.

 Duitsland versloeg Argentinië met 1-0 op het WK voetbal 
 in 1990.

 De hereniging van Duitsland in 1990 leidde tot de opname 
 van West-Duitsland in de Europese Unie.
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Welke van de volgende beweringen is waar?

VRAGEN

 De Europese Economische Gemeenschap

 Het Europees Economisch en Sociaal Comité

 De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
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De oprichtende landen besloten hun kolen- en staalindustrieën voortaan samen te beheren, 
zodat geen van hen zich in het geheim zou kunnen herbewapenen. Daarna werd deze 
samenwerking ook naar andere economische sectoren uitgebreid. 
Hoe heette de organisatie die zij in 1957 oprichtten?

© Romtomtom (CC BY-NC 2.0) 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/?ref=openverse


VRAAG
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 Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk

 Het Verenigd Koninkrijk, Groenland en Denemarken

 Noorwegen, Denemarken en Ierland
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De eerste uitbreiding van de EU dateert uit 1973. Het aantal leden groeide tot negen. Welke 
drie landen zijn er toen bijgekomen?

VRAGEN

4/13

 Griekenland, Spanje en Portugal zijn in 1986 lid geworden.

 Griekenland en Spanje traden toe in 1981, 
 gevolgd door Portugal in 1986.

 Griekenland werd lid in 1981. 
 Spanje en Portugal volgden in 1986.
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In de jaren 1970 werd in drie Europese landen, na jaren van dictatuur, de democratie hersteld, 
waardoor zij het EU-lidmaatschap konden aanvragen.
Welke van de volgende beweringen is waar?VRAGEN
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Wat is de Europese Unie?
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 De cirkel van kennis en waarheid

 Eenheid, solidariteit en harmonie tussen de volkeren van Europa

 Het aantal landen dat deel uitmaakte van de EU toen de vlag 
 werd ontworpen

Bij de ingang van parlementen, gebouwen, parken en monumenten in heel Europa wappert de 
Europese vlag. 
Waarvoor staan de twaalf gouden sterren tegen de blauwe 
achtergrond symbol voor?

 Tien landen, waaronder Bulgarije, Hongarije, Polen 
 en Roemenië, werden op 1 mei 2004 lid van de EU.

 Acht landen in Midden- en Oost-Europa en twee eilanden 
 in de Middellandse Zee werden in mei 2004 lid van de EU.

 Tien landen in Midden- en Oost-Europa traden op 1 mei 2004 
 toe tot de EU, waardoor het aantal EU-landen tot 25 steeg.

Door de val van de Berlijnse muur konden landen in Midden- en Oost-Europa die tot dan toe 
onder controle van de voormalige Sovjet-Unie hadden gestaan, hervormingen doorvoeren 
zodat ook zij lid van de EU konden worden. 
Welke van de volgende beweringen is waar? 

VRAGEN
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VRAGEN
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VRAAG
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VRAGEN

 Bulgarije

 Slovenië

 Kroatië
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Welk EU-land...
• ...heeft van 1991 tot 1995 een onafhankelijkheidsoorlog gevoerd,
• ...heeft een wapenschild met een rood-wit schaakbordpatroon,
• ... is het laatste land dat lid van de Europese Unie is geworden?

 Zweden

 Finland

 Estland3

2

1

8/13

Welk EU-land...
• ...is een van de zes monarchieën in de Europese Unie,
• ...staat bekend om zijn jaarlijkse Midzomernachtfeest, en
• ...is in 1995 toegetreden tot de Europese Unie, samen met twee andere landen?
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Wat is de Europese Unie?
Vragen 
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VRAGEN

 De Karel de Grote-prijs

 De Sacharovprijs
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De EU-landen kunnen soms van mening verschillen, maar de grondbeginselen van de EU zijn 
al meer dan 60 jaar onveranderd gebleven. In 2012 kreeg de Europese Unie erkenning voor 
haar inzet voor de Europese eenheid. 
Welke prijs heeft de Europese Unie gewonnen?

VRAGEN

 24

 19

 23
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Hoeveel officiële talen heeft de EU?

11/13
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VRAGEN

 Rome 

 Lissabon

 Amsterdam
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Hoe beslissingen van de EU tot stand komen en op welke gebieden de EU-landen 
samenwerken, is vastgelegd in verdragen. 
In welke Europese stad is het laatste EU-verdrag ondertekend?

VRAGEN

 Alcide De Gasperi

 Konrad Adenauer.

 Robert Schuman.
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Op 9 mei van elk jaar viert de EU haar verjaardag. 
Hoe heet de man die op 9 mei 1950 het plan presenteerde dat beschouwd 
wordt als het begin van wat nu de Europese Unie heet?

12/13
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ANTWOORDEN

 

ANTWOORDEN

 

ANTWOORDEN
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De oprichtende landen besloten hun kolen- en staalindustrieën voortaan samen te beheren, 
zodat geen van hen zich in het geheim zou kunnen herbewapenen. Daarna werd deze 
samenwerking ook naar andere economische sectoren uitgebreid. 
Hoe heette de organisatie die zij in 1957 oprichtten?

Nieuwe economische sectoren

De Europese Economische Gemeenschap werd opgericht door het Verdrag 
van Rome, dat op 25 maart 1957 in de Italiaanse hoofdstad werd 
ondertekend.
De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal werd enkele jaren 
eerder opgericht door het Verdrag van Parijs, dat op 18 april 1951 werd 
ondertekend en op 23 juli 1952 in werking trad.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité is een EU-adviesorgaan dat 
in 1957 is opgericht.  Het bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- 
en werknemersorganisaties en andere belangengroepen. Het fungeert als 
spreekbuis voor de communicatie tussen de EU en haar burgers.

 De Europese Economische Gemeenschap

 

ANTWOORDEN

Na twee verwoestende wereldoorlogen in de 20e eeuw waarbij miljoenen mensen om 
het leven kwamen, besloten verschillende Europese landen samen te werken om nieuw 
bloedvergieten te voorkomen. 
Welke landen stonden aan de wieg van de EU?

Hoe het allemaal is begonnen

De oprichters van de EU waren: België, Frankrijk, Duitsland, Italië, 
Luxemburg en Nederland. Spanje is in 1986 lid geworden van de Europese 
Gemeenschappen. Denemarken is in 1973 toegetreden.

 België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg en Nederland

1/13
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ANTWOORDEN

 

ANTWOORDEN

 

ANTWOORDEN
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De eerste uitbreiding

Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk werden op 1 januari 
1973 lid van de Europese Gemeenschappen. Ze schaarden zich bij België, 
Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland, en brachten het aantal 
leden daarmee op negen. 
Na een referendum besloot Noorwegen af te zien van het lidmaatschap. 
Groenland werd in 1973 lid van de Europese Gemeenschappen, samen met 
Denemarken. Later trok Groenland zich weer terug, na een referendum in 
1982, maar het blijft wel met de EU geassocieerd als overzees gebied. Het 
Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie in 2020 verlaten.

 Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk

De eerste uitbreiding van de EU dateert uit 1973. Het aantal leden groeide tot negen. 
Welke drie landen zijn er toen bijgekomen?

ANTWOORDEN

Kort na de Tweede Wereldoorlog werd Europa verdeeld in Oost en West. De Berlijnse Muur, 
tussen Oost- en West-Berlijn, stond bijna drie decennia lang symbool voor deze tweedeling, tot 
de val van de muur in 1989. 
Welke van de volgende beweringen is waar?

De val van de Berlijnse muur

De ineenstorting van het communisme in Midden- en Oost Europa, die in 
Polen en Hongarije was begonnen, werd gesymboliseerd door de val van de 
Berlijnse Muur op 9 november 1989.
Duitsland is een van de oprichters van de EU, maar het was het toenmalige 
West-Duitsland dat in 1951 het eerste Verdrag ondertekende. Door de 
hereniging van Duitsland in oktober 1990 werd dus juist het voormalige 
Oost-Duitsland opgenomen in de Europese Unie.
Het was West-Duitsland dat met een 1-0 overwinning op Argentinië in juli 
1990 wereldkampioen voetbal werd.  Oost- en West-Duitsland werden 
pas op 3 oktober van dat jaar weer tot één land herenigd. Het herenigde 
Duitsland werd in 2014 voor het eerst wereldkampioen toen het opnieuw 
Argentinië met 1-0 versloeg.

 Het verzet tegen het communistische bewind in Midden- en Oost-Europa leidde 
 in 1989 tot de val van de Berlijnse muur.

3/13
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ANTWOORDEN

 

ANTWOORDEN

 

Uitbreiding 2004 

In 2004 werden tien landen lid van de EU: acht landen in Midden- en Oost-
Europa (Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije en 
Tsjechië), en de eilandstaten Cyprus en Malta in de Middellandse Zee. 
Deze historische uitbreiding bracht het totaal aantal EU-landen op 25.
Bulgarije en Roemenië zijn drie jaar later, op 1 januari 2007, tot de EU 
toegetreden. 

6/13
 Acht landen in Midden- en Oost-Europa en twee eilanden in de Middellandse 
 Zee werden in mei 2004 lid van de EU.

Door de val van de Berlijnse muur konden landen in Midden- en Oost-Europa die tot dan toe 
onder controle van de voormalige Sovjet-Unie hadden gestaan, hervormingen doorvoeren 
zodat ook zij lid van de EU konden worden. 
Welke van de volgende beweringen is waar? 

ANTWOORDEN

5/13

Nieuwe democratieën worden lid van de EU 

Griekenland, Spanje en Portugal kwamen in aanmerking voor het EU-
lidmaatschap toen de democratie in die landen was hersteld. 
Griekenland kwam er in 1981 als eerste bij en bracht het aantal EU-landen 
daarmee tot in de dubbele cijfers. Spanje en Portugal volgden vijf jaar later, 
in 1986.

 Griekenland werd lid in 1981. Spanje en Portugal volgden in 1986.

In de jaren 1970 werd in drie Europese landen, na jaren van dictatuur, de democratie hersteld, 
waardoor zij het EU-lidmaatschap konden aanvragen.
Welke van de volgende beweringen is waar?
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ANTWOORDEN

 

ANTWOORDEN

 

Zweden

Zweden is in 1995 lid geworden van de EU, tegelijk met Oostenrijk en 
Finland.

 Zweden

8/13

Welk EU-land...
• ...is een van de zes monarchieën in de Europese Unie,
• ...staat bekend om zijn jaarlijkse Midzomernachtfeest, en
• ...is in 1995 toegetreden tot de Europese Unie, samen met twee andere landen?

De EU-vlag

De twaalf gouden sterren tegen de blauwe achtergrond vertegenwoordigen 
de volkeren van Europa in een cirkel, een symbool van eenheid. 
De Europese vlag symboliseert zowel de Europese Unie als, in ruimere zin, 
de idealen van eenheid, solidariteit en harmonie tussen de volkeren van 
Europa.

7/13
 Eenheid, solidariteit en harmonie tussen de volkeren van Europa

Bij de ingang van parlementen, gebouwen, parken en monumenten in heel Europa wappert de 
Europese vlag. 
Waarvoor staan de twaalf gouden sterren tegen de blauwe 
achtergrond symbol voor?
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ANTWOORDEN

9/13

Welk EU-land...
• ...heeft van 1991 tot 1995 een onafhankelijkheidsoorlog gevoerd,
• ...heeft een wapenschild met een rood-wit schaakbordpatroon,
• ... is het laatste land dat lid van de Europese Unie is geworden?

Kroatië         

Kroatië is sinds 2013 het jongste lid van de Europese Unie.
Slovenië werd EU-lid in 2004 en Bulgarije in 2007. 

 Kroatië

ANTWOORDEN

Hoeveel officiële talen heeft de EU?

De officiële talen van de EU

Sinds de toetreding van Kroatië tot de EU in 2013 telt de Europese Unie 24 
officiële talen. Dat betekent dat je een brief of email in een van deze officiële 
talen naar de EU instellingen kunt sturen en een antwoord in diezelfde taal 
ontvangt.   

 24

FR

ET

EL

HR

GA

NL

HU

SL

SK

IT

MT
RO

FI

SV

DA

PL

BG

PT

CS

DE

EN

LT
LV

ES

10/13
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ANTWOORDEN

De EU-landen kunnen soms van mening verschillen, maar de grondbeginselen van de EU zijn 
al meer dan 60 jaar onveranderd gebleven. In 2012 kreeg de Europese Unie erkenning voor 
haar inzet voor de Europese eenheid. 
Welke prijs heeft de Europese Unie gewonnen?

Nobelprijs voor de Vrede

De Sacharovprijs wordt jaarlijks door het Europees Parlement uitgereikt aan 
iemand die zich op buitengewone wijze heeft ingezet voor de wereldwijde 
strijd voor de mensenrechten.
De Karel de Grote-prijs wordt toegekend wegens bijzondere verdiensten voor 
de Europese eenwording. In 1969 ging de prijs voor het eerst niet naar een 
persoon, maar naar een Europese instelling, namelijk de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen

 Nobelprijs voor de Vrede

ANTWOORDEN

Op 9 mei van elk jaar viert de EU haar verjaardag. 
Hoe heet de man die op 9 mei 1950 het plan presenteerde dat beschouwd 
wordt als het begin van wat nu de Europese Unie heet?

Europadag

De Europese Unie van vandaag is terug te leiden tot het voorstel voor het 
gezamenlijke beheer over de productie van kolen en staal, dat op 9 mei 
1950 werd gepresenteerd door de Franse minister van Buitenlandse Zaken 
Robert Schuman. Door samen te beslissen wat er met de Europese staal- en 
steenkoolvoorraden moest gebeuren, zou geen enkel land wapens kunnen 
maken zonder dat de andere dat zouden weten. .

 Robert Schuman.

12/13
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ANTWOORDEN

Het Verdrag van Lissabon 

Het Verdrag van Lissabon is op 13 december 2007 ondertekend in de 
Portugese hoofdstad en op 1 december 2009 in werking getreden. Het 
heeft ervoor gezorgd dat de EU democratischer is geworden, efficiënter kan 
optreden en wereldwijde problemen zoals klimaatverandering gezamenlijk 
kan aanpakken.

 Lissabon

Hoe beslissingen van de EU tot stand komen en op welke gebieden de EU-landen 
samenwerken, is vastgelegd in verdragen. 
In welke Europese stad is het laatste EU-verdrag ondertekend?

13/13

WAT IS DE 
EUROPESE UNIE?  

Vragen p. 3
Antwoorden p. 10

WELKE ROL SPEELT DE EU 
IN JOUW DAGELIJKS 

LEVEN?

Vragen p. 31
Antwoorden p. 38

HOE WERKT DE EUROPESE 
UNIE?

Vragen p. 17
Antwoorden p. 24

WAT STAAT ER OP DE 
AGENDA VAN DE EU?

Vragen p. 44
Antwoorden p. 51
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VRAGEN

 Welke van de volgende beweringen is waar?

 De Europese Raad, bestaande uit de presidenten en premiers 
 van de EU-landen, stellen de EU-wetgeving vast.s.

 De Europese Commissie doet voorstellen voor nieuwe 
 EU-wetgeving, maar de Raad van de Europese Unie en het 

 Europees Parlement hebben hierover het laatste woord.

1/13
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3

Brussel, de hoofdstad van België, wordt vaak ook de hoofdstad van Europa genoemd, omdat 
daar de belangrijkste EU-instellingen zijn gevestigd. 
Welke van de volgende beweringen is waar?

HOE WERKT DE EUROPESE UNIE?

Wie mag er beslissen in de EU? En waarover? Wat 
weet je van de belangrijke instellingen en van de 
mensen die daar werken?

© Eric’s library/Stock.Adobe.com
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VRAGEN

 De leden van het Europees Parlement worden benoemd door 
 de nationale parlementen.

 Landen met een grotere bevolking hebben meer leden in het 
 Europees Parlement dan die met een kleinere bevolking.

 De Europese burgers kiezen elke vier jaar de leden van het 
 Europees Parlement via rechtstreekse verkiezingen.

3/13
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Het Europees Parlement is de stem van het volk. Het vertegenwoordigt de burgers van de EU-
landen in de besluitvorming.
Welke van de volgende beweringen is waar?

VRAGEN

 De commissarissen vertegenwoordigen de standpunten 
 van hun eigen land..

 De commissarissen worden voorgedragen door hun 
 nationale regeringen en worden benoemd na goedkeuring doo 

 het Europees Parlement.

 Om commissaris te worden, moet je eerst in eigen land 
 ambtenaar zijn geweest.

1

2

3

De Europese Commissie telt één commissaris per EU-land. Samen vormen zij het college van 
commissarissen. 
Welke van de volgende beweringen is waar? 

2/13
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VRAGEN

 De Europese Raad wordt geleid door de voorzitter, 
 die voor twee jaar wordt benoemd..

 De Europese Raad stelt de algemene beleidslijnen 
 en prioriteiten van de EU vast.

 De Europese Raad vergadert eenmaal per maand in Straatsburg.

5/13
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De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-landen. Een 
vergadering van de Europese Raad wordt ook wel “Europese top” genoemd.
Welke van de volgende beweringen is waar?

VRAGEN

 In de Raad stemt iedere minister namens zijn of haar eigen 
 regering.

 Elk EU-land leidt de werkzaamheden van de Raad bij toerbeurt 
 voor één jaar.

 Elk EU-land leidt de werkzaamheden van de Raad bij toerbeurt 
 voor één jaar.
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2
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De Raad van de Europese Unie vertegenwoordigt de regeringen van de EU-landen. De 
ministers van alle EU-landen vergaderen in die Raad over EU-zaken en nemen er besluiten 
over EU-beleid en -wetgeving.
Welke van de volgende beweringen is waar?4/13
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VRAGEN

 Je hebt de steun nodig van een miljoen mensen uit zeven 
 of meer EU-landen om een burgerinitiatief voor te leggen aan 

 de Europese Commissie.

 Er is geen minimumleeftijd voor het steunen van een 
 burgerinitiatief.

 Iedere EU-burger kan de Europese Commissie vragen met een 
 wetsvoorstel te komen. 

7/13
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Europese burgers kunnen op een aantal manieren invloed uitoefenen op het EU-beleid, 
bijvoorbeeld door een Europees burgerinitiatief te organiseren of te steunen.
Welke van de volgende beweringen is waar?

VRAGEN

 Het Hof van Justitie is gevestigd in Frankfurt.

 In order to simplify its work, the languages used for all cases  
 managed by the Court of Justice are only English, French and  

 German.

 Als een nationale rechtbank twijfelt over de interpretatie 
 van  een EU-wet, kan het Hof van Justitie om uitleg worden 

 gevraagd.
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2
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Het Hof van Justitie van de Europese Unie werd opgericht in 1952 om ervoor te zorgen dat 
het EU-recht in elk EU-land op dezelfde manier uitgelegd en toegepast wordt.
Welke van de volgende beweringen is waar?

6/13
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VRAGEN

 U bent Paschal Donohoe, voorzitter van de Eurogroep. 

 U bent Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor  
 buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de 
 Europese Commissie.

 U bent Didier Reynders, Europees commissaris voor Justitie.

9/13

1
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Ik ben verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het EU-beleid ten aanzien van 
landen en organisaties buiten de EU.
Ik vertegenwoordig de EU op internationale platform, zoals de Verenigde Naties.
Ik was minister in Spanje en tussen 2004 en 2007 voorzitter van het Europees Parlement.
Wie ben ik? 

VRAGEN

 U bent Christine Lagarde, president van de Europese Centrale 
 Bank.

 U bent Emily O’Reilly, de Europese Ombudsman.

 U bent Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese 
 Commissie.

1

2

3

Ik ben voorzitter van een Europese instelling. Ik ben door het Europees Parlement gekozen 
voor een periode van vijf jaar.
Ik sta aan het hoofd van een team dat ook wel het “college” wordt genoemd. Het is onze taak 
om de belangen van de Europese Unie als geheel te dienen.
Ik ben de eerste vrouw die voor deze functie werd gekozen.
Wie ben ik? 

8/13
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VRAGEN

 U bent charles Michel, voorzitter van de Europese Raad.

 U bent Klaus-Heiner Lehne, voorzitter van de Europese 
 Rekenkamer.

 U bent Paschal Donohoe, voorzitter van de Eurogroep.

11/13
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Ik ben voorzitter van een Europese instelling en heb een ambtstermijn van tweeënhalf jaar.
Ik leid de vergaderingen van staatshoofden en regeringsleiders van de EU-landen.
Ik ben vijf jaar eerste minister van België geweest.
Wie ben ik?

VRAGEN

 U bent Christine Lagarde, president van de Europese Centrale 
 Bank.

 U bent Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement.

 U bent Emily O’Reilly, de Europese Ombudsman.

1

2

3

Ik ben voorzitter van een Europees instelling die burgers van de EU vertegenwoordigt.
Ik moet mijn handtekening ter goedkeuring onder de EU-begroting zetten.
Ik kom uit het kleinste EU-land.
Wie ben ik?10/13
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VRAGEN

 Het personeel van de Europese Commissie wordt geselecteerd via 
 vergelijkende onderzoeken en bestaat uit burgers uit alle EU-landen.

 Voor je in dienst kan treden van de Europese Commissie 
 moet je eerst stage hebben gelopen bij de EU.

 Om ambtenaar bij de Europese Commissie te worden, 
 hoeft je niet de nationaliteit van een EU-land te hebben.

13/13
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Bij de Europese Commissie werken ongeveer 33 000 mensen als beleidsmedewerker, 
deskundige, vertaler, tolk, assistent enz. 
Welke van de volgende beweringen is waar?

VRAGEN

 Twaalf vergaderingen in Brussel en maximaal zes in Straatsburg

 Twaalf vergaderingen in Straatsburg en zes in Brussel

 Twaalf vergaderingen in Straatsburg en maximaal zes in Brussel

1

2

3

Hoeveel vergaderingen (“zittingen”) houdt het Europees Parlement in 
één jaar en waar vinden die plaats?

12/13
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Brussel, de hoofdstad van België, wordt vaak ook de hoofdstad van Europa genoemd, omdat 
daar de belangrijkste EU-instellingen zijn gevestigd. 
Welke van de volgende beweringen is waar?

Besluitvorming in de EU

De Europese Commissie stelt de voorstellen voor nieuwe Europese 
wetgeving op. 
Die voorstellen worden besproken, gewijzigd en uiteindelijk goedgekeurd of 
verworpen door de Raad van de EU (die de regeringen van de EU-landen 
vertegenwoordigt) en het Europees Parlement (rechtstreeks gekozen door de 
EU-bevolking). 
Dit is de meest gebruikelijke besluitvormingsprocedure van de EU. Het wordt 
de gewone wetgevingsprocedure of ook wel “medebeslissingsprocedure” 
genoemd.

 De Europese Commissie doet voorstellen voor nieuwe EU-wetgeving, 
 maar de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement hebben hierover 

 het laatste woord..

ANTWOORDEN

2/13

De Europese Commissie telt één commissaris per EU-land. Samen vormen zij het college van 
commissarissen. 
Welke van de volgende beweringen is waar? 

Europese Commissie

Commissarissen vertegenwoordigen niet het standpunt van hun land van 
herkomst, maar het gemeenschappelijke belang van de EU.
Vaak is een commissaris een vooraanstaand persoon uit de nationale 
politiek die door de regering van zijn land wordt voorgedragen. De beoogde 
voorzitter van de Commissie kiest de kandidaat-commissarissen op basis 
van deze voordrachten. 
Elke kandidaat moet aan het Europees Parlement zijn of haar visie 
komen uitleggen en vragen beantwoorden. Het Parlement stemt over alle 
kandidaten als team. Uiteindelijk worden zij benoemd door de Europese 
Raad. 

 De commissarissen worden voorgedragen door hun nationale regeringen
 en worden benoemd na goedkeuring door het Europees Parlement.
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Het Europees Parlement is de stem van het volk. Het vertegenwoordigt de burgers van de EU-
landen in de besluitvorming.
Welke van de volgende beweringen is waar?

Europees Parlement

EU-burgers kunnen om de vijf jaar stemmen voor hun vertegenwoordigers in 
het Europees Parlement. 
De parlementszetels worden verdeeld tussen de verschillende EU-landen, 
overeenkomstig de omvang van hun bevolking. Dit betekent dat grote 
landen meer zetels in het Parlement hebben dan kleine landen. De vorige 
verkiezingen voor het Europees Parlement werden gehouden in het voorjaar 
van 2019. De volgende verkiezingen worden gehouden in 2024.
In alle EU-landen mag je stemmen zodra je 18 bent, behalve in Malta en 
Oostenrijk, waar je al vanaf je 16e mag stemmen, en in Griekenland, waar 
dat al vanaf je 17e mag.

 Landen met een grotere bevolking hebben meer leden in het Europees Parlement 
 dan die met een kleinere bevolking.

ANTWOORDEN

4/13

De Raad van de Europese Unie vertegenwoordigt de regeringen van de EU-landen. De 
ministers van alle EU-landen vergaderen in die Raad over EU-zaken en nemen er besluiten 
over EU-beleid en -wetgeving.
Welke van de volgende beweringen is waar?

Raad van de EU

De door de ministers gemaakte afspraken zijn bindend voor de nationale 
regeringen. 
Als de EU-landen het over alles unaniem eens zouden moeten worden, 
zou er niet veel gebeuren in de EU.  Op veel gebieden nemen de ministers 
daarom beslissingen met een meerderheid van stemmen.  Een unaniem 
besluit is alleen nodig op gevoelige gebieden, zoals belastingen en veiligheid.
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De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-landen. Een 
vergadering van de Europese Raad wordt ook wel “Europese top” genoemd.
Welke van de volgende beweringen is waar?

Europese Raad

 The European Council sets the EU’s main priorities and overall policy direction.

ANTWOORDEN

6/13

Het Hof van Justitie van de Europese Unie werd opgericht in 1952 om ervoor te zorgen dat 
het EU-recht in elk EU-land op dezelfde manier uitgelegd en toegepast wordt.
Welke van de volgende beweringen is waar?

Het Hof van Justitie van de EU

Het Hof van Justitie is het hoogste rechtsorgaan in de EU en is gevestigd in 
Luxemburg. 
Als een nationale rechter twijfelt over de interpretatie of geldigheid van 
een EU-besluit, kan het Hof om uitleg worden gevraagd. Zo’n “prejudiciële 
beslissing” kan ook worden gebruikt om te bepalen of nationale wetgeving 
en praktijken verenigbaar zijn met de EU-wetgeving.
Anders dan de meeste rechtsorganen van de EU-landen is het Hof van 
Justitie van de EU een bij uitstek meertalige instelling. Elke officiële taal van 
de Europese Unie kan namelijk procestaal zijn. Die talenregeling wordt door 
geen enkele andere rechtbank in de wereld geëvenaard.

 Als een nationale rechtbank twijfelt over de interpretatie van een EU-wet, 
 kan het Hof van Justitie om uitleg worden gevraagd.

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni 
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Europese burgers kunnen op een aantal manieren invloed uitoefenen op het EU-beleid, 
bijvoorbeeld door een Europees burgerinitiatief te organiseren of te steunen.
Welke van de volgende beweringen is waar?

Uw stem

Een groep van ten minste 7 EU-burgers die in 7 verschillende EU-landen 
wonen, kan een Europees burgerinitiatief starten. Eén miljoen mensen, iets 
meer dan 0,2% van de bevolking van de EU, uit ten minste zeven EU-landen 
moeten vervolgens dat initiatief steunen. Wanneer dit aantal is bereikt, kan 
het initiatief aan de Europese Commissie worden voorgelegd, die het zal 
bestuderen.
Het eerste Europees burgerinitiatief, Right2Water, waarvoor 1,6 miljoen 
handtekeningen zijn verzameld, heeft geleid tot een voorstel over nieuwe 
regels voor de toegang tot drinkwater.
Om een burgerinitiatief te steunen moet je de stemgerechtigde leeftijd 
hebben voor de Europese verkiezingen in je eigen land (afhankelijk van het 
land tussen 16 en 18 jaar).

 Je hebt de steun nodig van een miljoen mensen uit zeven of meer EU-landen 
 om een burgerinitiatief voor te leggen aan de Europese Commissie.

ANTWOORDEN

8/13

Ik ben voorzitter van een Europese instelling. Ik ben door het Europees Parlement gekozen voor een 
periode van vijf jaar.
Ik sta aan het hoofd van een team dat ook wel het “college” wordt genoemd. Het is onze taak om de 
belangen van de Europese Unie als geheel te dienen.
Ik ben de eerste vrouw die voor deze functie werd gekozen.

Wie ben ik? 

Voorzitter van de Europese Commissie

Ursula von der Leyen is sinds 1 december 2019 voorzitter van de Europese 
Commissie.
Zij vertegenwoordigt ook de Commissie tijdens de vergaderingen van de 
Europese Raad, de G7 en de G20, en tijdens bijeenkomsten met landen 
buiten de EU.

 U bent Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.
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Ik ben verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het EU-beleid ten aanzien van landen en 
organisaties buiten de EU.
Ik vertegenwoordig de EU op internationale platform, zoals de Verenigde Naties.
Ik was minister in Spanje en tussen 2004 en 2007 voorzitter van het Europees Parlement.

Wie ben ik? 

Hoge vertegenwoordiger van de Unie

Josep Borrell is sinds 1 december 2019 hoge vertegenwoordiger voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.
Als de belangrijkste diplomaat van de EU is hij belast met de vormgeving en 
uitvoering van het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de EU. Hij 
is ook vicevoorzitter van de Europese Commissie.

 U bent Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 
 zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie.

ANTWOORDEN

10/13

Ik ben voorzitter van een Europees instelling die burgers van de EU vertegenwoordigt.
Ik moet mijn handtekening ter goedkeuring onder de EU-begroting zetten.
Ik kom uit het kleinste EU-land.
Wie ben ik?

Voorzitter van het Europees Parlement

Roberta Metsola werd op 18 januari 2022 gekozen als voorzitter van het 
Europees Parlement voor een termijn van tweeënhalf jaar. Ze is in 1979 in 
Malta geboren en is de jongste voorzitter van het Parlement ooit. Ze is lid 
van de fractie van de Europese Volkspartij (EVP-fractie), de grootste fractie 
in het Europees Parlement.

 U bent Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement.
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Ik ben voorzitter van een Europese instelling en heb een ambtstermijn van tweeënhalf jaar.
Ik leid de vergaderingen van staatshoofden en regeringsleiders van de EU-landen.
Ik ben vijf jaar eerste minister van België geweest.
Wie ben ik?

Voorzitter van de Europese Raad

Charles Michel is van 1 december 2019 tot en met 31 mei 2022 voorzitter 
van de Europese Raad. Hij is verantwoordelijk voor het bijeenroepen 
en voorzitten van de Europese Raad en het aansturen van diens 
werkzaamheden.  
Charles Michel vertegenwoordigt de EU bij buitenlandse en 
veiligheidsaangelegenheden, samen met Josep Borrell, de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. 
Hij vertegenwoordigt de EU ook op G7 en de G20, samen met Ursula von der 
Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie.

 U bent charles Michel, voorzitter van de Europese Raad.

ANTWOORDEN

Hoeveel vergaderingen (“zittingen”) houdt het Europees Parlement in 
één jaar en waar vinden die plaats?

Europees Parlement 

 Twaalf vergaderingen in Straatsburg en maximaal zes in Brussel

12/13
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Bij de Europese Commissie werken ongeveer 33 000 mensen als beleidsmedewerker, 
deskundige, vertaler, tolk, assistent enz. 
Welke van de volgende beweringen is waar?

Europese Commissie

Ambtenaren van de Europese Commissie hebben de nationaliteit van 
een van de EU-landen en worden geselecteerd door middel van een 
selectieprocedure die “vergelijkend onderzoek” wordt genoemd.
Als je interesse hebt voor een baan bij de EU, kun je er ook eerst stage 
gaan lopen. Met een universitair diploma op zak kun je je aanmelden voor 
een EU-stage. Maar het is geen voorwaarde om te worden aangenomen als 
ambtenaar bij de Commissie

 Het personeel van de Europese Commissie wordt geselecteerd via vergelijkende 
 onderzoeken en bestaat uit burgers uit alle EU-landen..

WAT IS DE 
EUROPESE UNIE?   

Vragen p. 3
Antwoorden p. 10

WELKE ROL SPEELT DE EU 
IN JOUW DAGELIJKS 

LEVEN?

Vragen p. 31
Antwoorden p. 38

HOE WERKT DE EUROPESE 
UNIE?

Vragen p. 17
Antwoorden p. 24

WAT STAAT ER OP DE 
AGENDA VAN DE EU?

Vragen p. 44
Antwoorden p. 51
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VRAGEN

 Niets. Zij kan gewoon haar koffers pakken en naar Italië 
 vertrekken! Als EU-onderdaan heeft Anna het recht om in om het even 

 welk EU-land te studeren.

 Anna moet een visum aanvragen om in Italië te studeren..

 Anna moet een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen 
 voordat ze naar Italië gaat.

1

2

3

Anna heeft juist haar school af en wil haar kennis van het Italiaans bijspijkeren. Daarom 
schrijft ze zich in voor een intensieve taalcursus van twee maanden in Italië.
Wat moet ze doen voor ze vertrekt?

1/12

WELKE ROL SPEELT DE EU N JOUW DAGELIJKS LEVEN?

Heb je je wel eens afgevraagd wat de Europese Unie 
nu precies voor jou doet? Laten we de Zweedse Anna 
eens volgen om te zien welke rol die EU in haar 
dagelijks leven speelt.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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 Litouwen

 Luxemburg

 Letland

1

2

3

32

De eurobankbiljetten en -munten werden in 2002 ingevoerd en worden nu in 20 EU-landen 
gebruikt. De munten hebben een gemeenschappelijke voorkant waarop de kaart van Europa 
staat, maar op de achterkant zet elk land een eigen afbeelding. Anna probeert te raden waar 
deze munt vandaan komt.  
Kun jij haar helpen?

VRAGEN

 ...helpt jongeren om in eigen land te studeren..

 ...biedt allerlei mogelijkheden voor partnerschappen tussen 
 scholen en organisaties uit andere EU-landen.

 ...is alleen bedoeld is voor studenten die aan de universiteit 
 studeren en niet aan een andere opleiding.

1

2

3

In Italië leert Anna een Erasmusstudent uit Tsjechië kennen, Pavel. 
Welke van de volgende beweringen is waar? 
Het Erasmus+-programma...

2/12

3/12

© Taigi/Stock.Adobe.com

© De Visu/Stock. Adobe.com



Welke rol speelt de EU in jouw dagelijks leven? 
Vragen

33

VRAGEN

 Sinds de EU de nationale monopolies in de luchtvaart heeft 
 doorbroken en concurrentie mogelijk heeft gemaakt, is vliegen 

 duurder geworden.e.

 Anna heeft geen recht op schadevergoeding als haar vlucht 
 vertraging heeft of overboekt is.

 Meer steden en regio’s hebben nu hun eigen luchthaven 
 en er zijn nu meer directe vliegverbindingen.

1

2

3

Anna wil haar nieuwe vriend Pavel in zijn woonplaats in Tsjechië bezoeken. Zij vraagt zich af of 
dit makkelijk zal zijn. 
Welke van de volgende beweringen is waar?

VRAGEN

 Producten die op de gemeenschappelijke markt van de EU 
 worden verkocht, moeten in de hele EU aan dezelfde 

 veiligheids- en milieu-eisen voldoen.

 Als je iets online of buiten een winkel (per telefoon, bij een 
 postorderbedrijf of aan de deur) koopt, heb je het recht om 
 je bestelling binnen tien dagen te annuleren.

 Volgens de EU-regels heb je recht op minstens één jaar 
 garantie op consumptiegoederen, zoals bijvoorbeeld 

 elektronische apparaten.

1

2

3

Anna heeft een nieuwe koptelefoon nodig en hoopt dat ze die in Italië veilig kan gebruiken. Zij 
wil ook online winkelen. Welke rechten heeft ze als als consument?
Welke van de volgende beweringen is waar?

5/12

4/12
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VRAGEN

 Anna heeft recht op gratis particuliere medische zorg.

 Omdat ze geen Tsjechische is, moet Anna betalen voor alle 
 openbare gezondheidszorg die ze heeft ontvangen.

 Anna wordt dankzij de Europese zorgpas voor dezelfde prijs 
 behandeld als de inwoners van het gastland.

1

2

3

34

Anna heeft een fantastische tijd in Tsjechië, maar tijdens een bezoek aan een van de vele 
mooie monumenten, valt zij en verstuikt ze haar enkel. Gelukkig heeft ze eraan gedacht haar 
Europese zorgpas mee te nemen..
Welke van de volgende beweringen is waar?

VRAGEN

 Nee, Oostenrijk, Tsjechië en Italië behoren tot het Schengengebied, 
 een ruimte van 23 EU-landen en vier landen buiten de EU die de 
 onderlinge grenscontroles hebben afgeschaft. Anna kan vrij over de 

 binnengrenzen heen reizen.

 Nee, binnen Europa hoef je je paspoort of identiteitskaart alleen 
 aan de grens te laten zien als je naar IJsland, Liechtenstein, 

 Noorwegen, of Zwitserland gaat.

 Ja, Tsjechië is geen Schengenland, dus heeft Anna een geldig 
 paspoort nodig om door de grenscontrole te komen.
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2

3

Reizen is door de coronapandemie moeilijker geworden, maar vrij verkeer blijft een van de 
grootste verwezenlijkingen van de EU. De meeste EU-landen controleren niemand meer aan 
de onderlinge grenzen dankzij het Schengenakkoord. Anna heeft een busreis vanuit Italië via 
Oostenrijk naar Tsjechië geboekt en verheugt zich op haar reis.
Moet ze haar paspoort meenemen op reis?6/12

7/12
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VRAGEN

 In het badseizoen hoeven de EU-landen het publiek niet te 
 informeren over de kwaliteit van het zwemwater.

 Er zijn voor de gehele EU geldende minimumnormen voor het 
 zwemwater waaraan alle EU-landen moeten voldoen.

 Iets meer dan 50% van de zwemlocaties in de EU voldoet
 aan de minimumnormen voor waterkwaliteit.

1

2

3

Anna weet niet zeker of ze het zwemwater in Italië en Tsjechië wel kan vertrouwen en of zij 
daar wel veilig kan zwemmen in de meren of de zee.
Welke van de volgende beweringen is waar?

VRAGEN

 Anna gebruikt in Italië haar Zweedse bundel en betaalt dan 
 net zoveel als in Zweden, zonder enige beperking (“roam like at 

 home”), ook als zij nog veel langer in Italy blijft.

 “Roam like at home” is niet automatisch geactiveerd. 
 Anna moet daarvoor eerst contact opnemen met haar provider.

 Zolang Anna regelmatig reist en meer tijd doorbrengt 
 in eigen land dan in het buitenland, betaalt ze niet meer dan ze 

 thuis zou betalen.
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In Italië houdt Anna via haar smartphone contact met haar familie en vrienden thuis. Ze belt 
en stuurt sms’jes en via de sociale media wisselt ze foto’s en ervaringen uit. Hoe zit het met 
de roamingkosten? 
Welke van de volgende beweringen is waar?

9/12
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VRAGEN

 1 miljoen

 10 miljoen

 5 miljoen
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Terug in Zweden vertelt Anna haar grootmoeder over haar Europese avonturen. Haar 
grootmoeder zegt dat ze ook zoiets had willen doen toen ze jong was, maar dat ze er nooit de 
kans toe heeft gehad.
Hoeveel jongeren hebben dankzij Erasmus+ in het buitenland 
gestudeerd, gewerkt of vrijwilligerswerk gedaan?

VRAGEN

 De EU-steun is alleen bestemd voor landen die in 2004 
 of daarna lid van de EU zijn geworden.

 Only the less-developed EU countries can benefit 
 from EU funding.

 Een derde van de EU-begroting wordt besteed aan projecten 
 ten behoeve van Europese steden en regio’s.

1

2

3

De EU investeert in Europa’s steden en regio’s. De Italiaanse stad waar Anna logeert, doet mee 
aan een project dat steden in de EU helpt duurzamer te worden.
Welke van de volgende beweringen is waar?

10/12
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VRAAGEN

 Het vrijwilligerskorps

 DiscoverEU

 Het vrijwilligerskorps s

1

2

3

Door haar reis naar Frankrijk heeft Anna de smaak van het avontuur te pakken gekregen. Ze 
overweegt om als vrijwilliger of als betaalde kracht aan de slag te gaan voor een project in 
Zweden of misschien zelfs in het buitenland. Haar grootmoeder weet aan welk initiatief Anna 
denkt.
Om welk initiatief gaat het?12/12
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Anna heeft juist haar school af en wil haar kennis van het Italiaans bijspijkeren. Daarom 
schrijft ze zich in voor een intensieve taalcursus van twee maanden in Italië.
Wat moet ze doen voor ze vertrekt?

Vrij personenverkeer en binnengrenzen zonder 
controles

Dankzij de interne markt en het Schengenverdrag kunnen EU-burgers in de 
hele EU reizen, studeren, werken of met pensioen met maar heel weinig 
administratieve rompslomp en controles aan de binnengrenzen.
Als EU-burger mag Anna werken en studeren in Italië. Blijft ze langer dan 
drie maanden in Italië, dan kan ze zich, als ze dat wil, bij de gemeente laten 
inschrijven.
Een studievisum is in Italië alleen nodig voor studenten van buiten de 
EU die langer blijven dan drie maanden. Anna heeft dus geen visum of 
verblijfsvergunning nodig.
Opmerking: Naar aanleiding van de coronapandemie hebben sommige 
landen het vrije verkeer tijdelijk beperkt en niet-essentiële reizen verboden.

 Niets. Zij kan gewoon haar koffers pakken en naar Italië vertrekken! 
 Als EU-onderdaan heeft Anna het recht om in om het even welk EU-land te 

 studeren.

ANTWOORDEN

2/12

In Italië leert Anna een Erasmusstudent uit Tsjechië kennen, Pavel. 
Welke van de volgende beweringen is waar? 
Het Erasmus+-programma...

Erasmus+

Het Erasmusprogramma is meer dan 30 jaar geleden van start gegaan 
om studenten de kans te geven om een deel van hun opleiding aan een 
universiteit in een ander EU-land te volgen. 
Het huidige programma, Erasmus+, is er niet alleen voor 
universiteitsstudenten, maar biedt ook tal van andere mogelijkheden. 
Jongeren kunnen studeren, een opleiding volgen of als vrijwilliger 
werken, binnen of buiten de EU, op een groot aantal gebieden, 
waaronder maatschappelijk werk, milieu, cultuur, jeugd, sport en 
ontwikkelingssamenwerking..

 ...biedt allerlei mogelijkheden voor partnerschappen tussen scholen 
 en organisaties uit andere EU-landen.
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De eurobankbiljetten en -munten werden in 2002 ingevoerd en worden nu in 20 EU-landen gebruikt. 
De munten hebben een gemeenschappelijke voorkant waarop de kaart van Europa staat, maar op de 
achterkant zet elk land een eigen afbeelding. Anna probeert te raden waar deze munt vandaan komt.  

Kun jij haar helpen?

De euro

Litouwen (volg de pijl op de kaart) werd in 2015 als 19e land lid van de 
eurozone. 
Op de euromunt staat Vytis, een ridder te paard met zwaard en schild, die 
ook staat afgebeeld op het nationale wapen van het land. 
Sinds 1 januari telt de eurozone 20 landen. Kroatië is nu een van de EU-
landen die de euro als munteenheid gebruiken.

 Litouwen

ANTWOORDEN

4/12

Anna heeft een nieuwe koptelefoon nodig en hoopt dat ze die in Italië veilig kan gebruiken. Zij 
wil ook online winkelen. Welke rechten heeft ze als als consument?
Welke van de volgende beweringen is waar?

Consumentenbescherming

Je hebt recht op minstens twee jaar garantie op producten, zoals elektronica, 
die je in de EU koopt. Dat betekent dat als je mobiele telefoon na een jaar 
kapot gaat, hij gratis gerepareerd of vervangen moet worden, ongeacht 
waar je hem hebt gekocht.
Volgens de EU-wetgeving mag je alles wat je op afstand koopt (online, 
telefonisch, aan de deur, of bij een postorderbedrijf) binnen 14 dagen 
terugsturen. Anna kan haar bestelling binnen deze termijn dus probleemloos 
annuleren, ook als ze gewoon van gedachte is veranderd.

 Producten die op de gemeenschappelijke markt van de EU worden verkocht, 
 moeten in de hele EU aan dezelfde veiligheids- en milieu-eisen voldoen.

© Gajus/Stock.Adobe.com
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Anna wil haar nieuwe vriend Pavel in zijn woonplaats in Tsjechië bezoeken. Zij vraagt zich af of 
dit makkelijk zal zijn. 
Welke van de volgende beweringen is waar?

Rechten van vliegtuigpassagiers

Door de invoering van concurrentie is de luchtvaartsector grondig veranderd. 
Vliegen is vandaag goedkoper, veiliger en binnen het bereik van meer 
mensen dan ooit. 
De EU-wetgeving geeft vliegtuigpassagiers in Europa bepaalde rechten. Als 
je door overboeking of ernstige vertraging op het vliegveld komt vast te 
zitten, kun je schadevergoeding eisen.

 More cities and regions now have their own airports and there are more direct 
 flights between them.
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Reizen is door de coronapandemie moeilijker geworden, maar vrij verkeer blijft een van de grootste 
verwezenlijkingen van de EU. De meeste EU-landen controleren niemand meer aan de onderlinge 
grenzen dankzij het Schengenakkoord. Anna heeft een busreis vanuit Italië via Oostenrijk naar Tsjechië 
geboekt en verheugt zich op haar reis.

Met ze haar paspoort meenemen op reis?

Afschaffing van het toezicht aan de 
binnengrenzen
Het Schengengebied omvat 23 EU-landen (lichtblauw) en vier landen buiten de 
EU (donkerblauw). Italië en Tsjechië, maar ook Oostenrijk, waar Anna doorheen zal 
reizen, zijn Schengenlanden. Anna kan dus van Italië naar Tsjechië en terug reizen 
zonder haar paspoort te laten zien.
Anna moet wel haar nationale identiteitskaart meenemen zodat ze, als ze daarom 
gevraagd wordt, kan bewijzen dat ze EU-burger is.
Sommige EU-landen (Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Ierland en Roemenië) behoren niet 
tot het Schengengebied. Bij reizen van of naar een niet-Schengenland (binnen of 
buiten de EU) moet je aan de grens je identiteitskaart of een geldig paspoort laten 
zien.

Opmerking:  Naar aanleiding van de coronapandemie hebben sommige landen het vrije verkeer tijdelijk 
wbeperkt en niet-essentiële reizen verboden.

 Nee, Oostenrijk, Tsjechië en Italië behoren tot het Schengengebied, een ruimte van 23 
 EU-landen en vier landen buiten de EU die de onderlinge grenscontroles hebben afgeschaft. 

 Anna kan vrij over de binnengrenzen heen reizen.
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Anna heeft een fantastische tijd in Tsjechië, maar tijdens een bezoek aan een van de vele 
mooie monumenten, valt zij en verstuikt ze haar enkel. Gelukkig heeft ze eraan gedacht haar 
Europese zorgpas mee te nemen..
Welke van de volgende beweringen is waar?

Medische zorg bij tijdelijk verblijf in het 
buitenland

Wordt Anna onverwacht ziek gedurende een tijdelijk verblijf in een ander 
EU-land – ongeacht of zij daar is voor vakantie of voor studie – dan heeft zij 
recht op alle medische zorg die niet kan wachten tot na haar terugkeer. 
De Europese zorgpas of ziekteverzekeringskaart (EHIC) wordt afgegeven 
door je zorgverzekeraar en bewijst dat je in een EU-land verzekerd bent. Met 
de zorgpas krijg je toegang tot openbare gezondheidszorg in het buitenland, 
waarvoor je hetzelfde betaalt als de plaatselijke bevolking.

 Anna wordt dankzij de Europese zorgpas voor dezelfde prijs behandeld 
 als de inwoners van het gastland.
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In Italië houdt Anna via haar smartphone contact met haar familie en vrienden thuis. Ze belt 
en stuurt sms’jes en via de sociale media wisselt ze foto’s en ervaringen uit. Hoe zit het met 
de roamingkosten? 
Welke van de volgende beweringen is waar?

Lagere roamingkosten

De EU heeft de roamingkosten in juni 2017 afgeschaft. Wanneer je binnen 
de EU reist, betaal je net zoveel als in eigen land voor telefoongesprekken, 
sms’en en mobiel internet (“roam like at home”).
De algemene regel is dat zolang je meer tijd thuis doorbrengt dan in 
het buitenland of je je mobiele telefoon meer thuis gebruikt dan in het 
buitenland, je kunt roamen tegen het thuistarief. 
Roam like at home is automatisch van toepassing. Je hoeft er helemaal 
niets voor te doen.

 Zolang Anna regelmatig reist en meer tijd doorbrengt in eigen land dan in het 
 buitenland, betaalt ze niet meer dan ze thuis zou betalen.

© Rochu_2008/Stock.Adobe.com
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Anna weet niet zeker of ze het zwemwater in Italië en Tsjechië wel kan vertrouwen en of zij 
daar wel veilig kan zwemmen in de meren of de zee.
Welke van de volgende beweringen is waar?

Bescherming van het milieu

Wat de kwaliteit van het zwemwater betreft, behoort de EU tot de wereldtop.
Elk jaar publiceert zij een verslag over de kwaliteit van het zwemwater. 
Daarin staat hoe het is gesteld met de waterkwaliteit op meer dan 22.000 
zwemlocaties aan de kust of in rivieren en meren in alle EU-landen. 
85% van alle zwemlocaties in de EU voldeed in 2019 aan de hoogste 
kwaliteitseisen en verdiende daarmee het predicaat “uitstekend”.

 Er zijn voor de gehele EU geldende minimumnormen voor het zwemwater 
 waaraan alle EU-landen moeten voldoen.

ANTWOORDEN
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De EU investeert in Europa’s steden en regio’s. De Italiaanse stad waar Anna logeert, doet mee 
aan een project dat steden in de EU helpt duurzamer te worden.
Welke van de volgende beweringen is waar?

Hulp voor minder ontwikkelde landen en regio’s 
in Europa

De EU draagt financieel bij aan duizenden projecten in regio’s en steden in 
heel Europa. Alle EU-landen en hun burgers profiteren van deze financiering. 
Het leeuwendeel van het geld gaat naar minder ontwikkelde regio’s in 
Europa (rood op de kaart) om hen te helpen een inhaalslag te maken.

 Een derde van de EU-begroting wordt besteed aan projecten ten behoeve 
 van Europese steden en regio’s.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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Terug in Zweden vertelt Anna haar grootmoeder over haar Europese avonturen. Haar grootmoeder zegt 
dat ze ook zoiets had willen doen toen ze jong was, maar dat ze er nooit de kans toe heeft gehad.

Hoeveel jongeren hebben dankzij Erasmus+ in het buitenland gestudeerd, 
gewerkt of vrijwilligerswerk gedaan?

De financiering van Erasmus+

Erasmus+ heeft ongeveer 10 miljoen mensen geholpen om in het buitenland 
te studeren, te werken of vrijwilligerswerk te doen.
Het is een van de populairste subsidieprogramma’s van de EU. Voor de 
komende zeven jaar (2021-2027) is het budget in vergelijking met de 
voorgaande periode bijna verdubbeld tot meer dan 26 miljard euro. Hieruit 
blijkt hoeveel belang in Europa wordt gehecht aan onderwijs en jongeren. In 
deze nieuwe fase wordt het programma inclusiever, digitaler en groener.

 10 miljoen

ANTWOORDEN
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Door haar reis naar Frankrijk heeft Anna de smaak van het avontuur te pakken gekregen. Ze overweegt 
om als vrijwilliger of als betaalde kracht aan de slag te gaan voor een project in Zweden of misschien 
zelfs in het buitenland. Haar grootmoeder weet aan welk initiatief Anna denkt.

Om welk initiatief gaat het?

Europees Solidariteitskorps

Het Europees Solidariteitskorps geeft 18- tot 30-jarigen de mogelijkheid 
om deel te nemen aan allerlei activiteiten ten dienste van de gemeenschap, 
soms als vrijwilliger, soms als betaalde kracht. Je kunt je aanmelden voor 
het Europees Solidariteitskorps zodra je 17 wordt, maar je kunt pas aan de 
slag als je 18 jaar of ouder bent.
In 2018 lanceerde de Europese Unie DiscoverEU, een initiatief dat 18-jarige 
Europese jongeren de kans geeft om hun continent te verkennen. Ze 
krijgen een reispas waarmee ze in een periode van 30 dagen één tot vier 
buitenlandse bestemmingen kunnen aandoen om kennis maken met de 
culturele verscheidenheid van Europa.

 Het Europees Solidariteitskorps

© De Visu/Stock. Adobe.com
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VRAGEN                    

 Zorgen dat het onderwijs op het gebied van wiskunde, 
 geschiedenis en Engels in heel Europa hetzelfde is.

 Zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en 
 klimaatvriendelijke energievoorziening in Europa.

 Zorgen dat de Europese economie groeit en nieuwe banen 
 oplevert, vooral voor jongeren.

1

2

3

In 2019 heeft het Europees Parlement Ursula von der Leyen verkozen tot voorzitter van de 
Commissie.
Zij presenteerde haar politieke beleidslijnen met zes prioriteiten voor Europa.
Wat staat er NIET op de lijst van zes prioriteiten van Von der Leyen?1/13

WAT STAAT ER OP DE AGENDA VAN DE EU?

Weet jij wat de EU doet om hedendaagse uitdagingen 
zoals jeugdwerkloosheid, migratie, klimaatverandering 
en herstel van de coronacrisis aan te pakken? Laten 
we eens kijken!

© Zerbor/Stock.Adobe.com
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VRAGEN

 Een nieuwe norm voor telecommunicatie die 5G zal vervangen 

 Een EU-initiatief dat iedereen gratis draadloze internettoegang 
 biedt in openbare ruimten

 Een oplader die op alle mobiele telefoons past

1

2

3

Digitale technologie is voor ons allemaal van cruciaal belang geworden. Dat is nog 
duidelijker geworden tijdens de pandemie, toen veel jongeren er afhankelijk van waren voor 
thuisonderwijs of om met vrienden te communiceren. De EU wil iedereen helpen om ten volle 
gebruik te maken van nieuwe technologie.
Heb je al gehoord van WiFi4EU? Weet je wat het is?

VRAGEN

 2030

 2100

 2050

1

2

3

Klimaatverandering is een grote uitdaging voor de EU en de wereld. De EU streeft ernaar 
klimaatneutraal te worden: een economie te zijn die netto geen broeikasgassen uitstoot. Alle 
regeringen van de EU-landen zijn overeengekomen dit doel op een bepaalde streefdatum te 
bereiken.
Wanneer wil de EU klimaatneutraal zijn? By when is the EU striving to 
be climate neutral?

3/13
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VRAGEN

 Een vijfde

 Een kwart

 Meer dan de helft

1

2

3

De EU probeert energie klimaatvriendelijk, betaalbaar en altijd beschikbaar te maken door 
deze van meer bronnen en leveranciers te betrekken en meer energie zelf te produceren 
binnen de EU.
Hoeveel van onze energie voeren we in van buiten de EU?

VRAGEN

 Gaia

 Galilei

1

2

3

Geolocatie speelt een belangrijke rol in de digitale revolutie. De EU heeft geïnvesteerd in haar 
eigen wereldwijde satellietnavigatiesysteem. 
Hoe heet dat systeem?

4/13
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VRAGEN

 Canada

 Japan   

 Nieuw-Zeeland

1

2

3

De economie van de EU is afhankelijk van handel. Open markten zorgen voor economische 
groei en betere banen in Europa en elders.  Zij bieden de consumenten in de EU meer keuze en 
koopkracht, en de bedrijven nieuwe kansen in het buitenland.
Met welk land heeft de EU GEEN vrijhandelsovereenkomst gesloten?

VRAGEN

 De uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% verminderen.

 De energie-efficiëntie met ten minste 55% verhogen.

 Ten minste 55% van al onze energie moet van hernieuwbare 
 bronnen komen.

1

2

3

De EU streeft er binnen de Verenigde Naties en andere internationale organisaties naar dat 
alle landen ter wereld gezamenlijk de klimaatverandering gaan aanpakken. Zij geeft zelf het 
goede voorbeeld met ambitieuze klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030.
Wat is de juiste doelstelling voor 2030?

7/13

6/13
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VRAGEN

 De EU wil veilige en legale manieren creëren voor asielzoekers om 
 de EU binnen te komen, zodat ze hun leven niet in de waagschaal 
 hoeven te stellen door met smokkelaars en handelaars in zee te gaan.

 De EU verleent financiële steun voor dringende acties binnen 
  de EU, zij geeft geen hulp aan landen buiten haar grenzen.

 De EU helpt de EU-landen om migranten naar hun eigen land 
 terug te sturen, zelfs als ze recht op verblijf in de EU hebben.

1

2

3

Het grote aantal migranten en asielzoekers dat in de EU aankomt, zet Europa onder druk. De 
EU heeft daarom een aantal maatregelen genomen.
Welke van de volgende beweringen is waar?

VRAGEN

 De invoering van een nieuwe wet op de bescherming van 
 gegevens

 De preventie van radicalisering, ook online

 Het strafbaar stellen van reizen om terreurdaden te plegen of 
 terrorisme te ondersteunen

1

2

3

Als je in de EU woont, moet je er vertrouwen in kunnen hebben dat je vrijheid en veiligheid 
goed beschermd zijn, ongeacht waar je je binnen de EU verplaatst. Een van de belangrijkste 
bedreigingen op dit moment is terrorisme. Daarom heeft de EU maatregelen genomen om ons 
te beschermen.
Welke maatregel valt hier NIET onder?8/13

9/13
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VRAGEN

 50 miljard euro

MAKE IT
REAL

 806 miljard euro

1

2

3

De coronapandemie heeft Europa door elkaar geschud en veroorzaakt ernstige economische 
en sociale schade. Daarom heeft de EU een fonds opgericht met de naam “NextGenerationEU” 
om het economisch herstel na de pandemie snel weer op gang te brengen.
Weet je hoeveel geld voor NextGenerationEU is uitgetrokken?

VRAGEN

 De EU-landen vertegenwoordigen 15% van de 
 wereldeconomie, en 10% van de wereldbevolking.

 De EU-landen vertegenwoordigen 16% van de 
 wereldeconomie, maar slechts 6% van de wereldbevolking..

 De EU-landen vertegenwoordigen 16% van de 
 wereldeconomie, maar slechts 6% van de wereldbevolking..

1

2

3

Samen vormen de EU-landen een van de grootste economieën van de wereld. Door 
gezamenlijk te handelen hebben ze veel meer impact dan wanneer ze elk hun eigen weg 
volgen.
Welke van de volgende beweringen is waar?

11/13

10/13
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 De Europese Commissie

 Het Europees Parlement

 Het Europees Geneesmiddelenbureau

1

2

3

We kunnen de coronapandemie pas overwinnen wanneer voldoende mensen zijn gevaccineerd. Om de 
ontwikkeling van COVID-19-vaccins te versnellen, steunde de EU bedrijven die daarmee al in een vroeg 
stadium van de pandemie bezig waren. Door hen te helpen de ontwikkeling en productie van vaccins 
te financieren, verkreeg de Commissie het recht om miljarden vaccindoses voor EU-burgers te kopen 
zodra de vaccins klaar waren en veilig en doeltreffend bleken. Verschillende van deze vaccins worden nu 
gebruikt. Zij mogen in de EU worden verkocht.

Welke instelling geeft vergunningen voor de verkoop van vaccins op de EU-
markt?

VRAGEN

 Alleen voordat ze wordt opgesteld

 Pas wanneer ze van kracht is geworden

 Altijd

1

2

12/13

3

De Commissie vindt het erg belangrijk om alleen nieuwe wetgeving voor te stellen wanneer 
die echt nodig is en een duidelijke toegevoegde waarde voor Europa heeft. Bovendien probeert 
zij zo transparant mogelijk te zijn over haar activiteiten.
Wanneer kan je je mening geven over EU-wetgeving?

13/13
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In 2019 heeft het Europees Parlement Ursula von der Leyen verkozen tot voorzitter van de 
Commissie.
Zij presenteerde haar politieke beleidslijnen met zes prioriteiten voor Europa.
Wat staat er NIET op de lijst van zes prioriteiten van Von der Leyen?

Zes prioriteiten voor Europa

De EU-landen en hun regionale en lokale overheden beslissen hoe het 
onderwijs er in hun land uit komt te zien, en dus niet de EU.
De zes prioriteiten voor de Europese Commissie 2019-2023 zijn:

• Een Europese Green Deal
• Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk
• Een economie die werkt voor de mensen
• Een sterker Europa in de wereld
• Bevordering van de Europese levenswijze
• Een nieuwe impuls voor de Europese democratie

 Zorgen dat het onderwijs op het gebied van wiskunde, geschiedenis en Engels in 
 heel Europa hetzelfde is.

w
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Klimaatverandering is een grote uitdaging voor de EU en de wereld. De EU streeft ernaar klimaatneutraal 
te worden: een economie te zijn die netto geen broeikasgassen uitstoot. Alle regeringen van de EU-
landen zijn overeengekomen dit doel op een bepaalde streefdatum te bereiken.

Wanneer wil de EU klimaatneutraal zijn? By when is the EU striving to be 
climate neutral?

Een Europese Green Deal

De EU wil in 2050 klimaatneutraal zijn. De overgang naar een 
klimaatneutrale samenleving is een dringende opgave, maar ook een kans 
om de Europese economie duurzaam te maken. De EU wil haar uitstoot 
van broeikasgassen verminderen en een samenleving creëren die minder 
natuurlijke hulpbronnen gebruikt en voor minder afval en vervuiling zorgt.

 2050
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Digitale technologie is voor ons allemaal van cruciaal belang geworden. Dat is nog duidelijker geworden 
tijdens de pandemie, toen veel jongeren er afhankelijk van waren voor thuisonderwijs of om met 
vrienden te communiceren. De EU wil iedereen helpen om ten volle gebruik te maken van nieuwe 
technologie.

Heb je al gehoord van WiFi4EU? Weet je wat het is?

Digitaal Europa

WiFi4EU is een EU-initiatief voor wifi-aansluitingen in openbare ruimten, 
zoals parken, bibliotheken en pleinen.
Tegen 2025 wil de EU dat alle openbare ruimten, met inbegrip van scholen, 
beschikken over 1 Gb-internetverbindingen, terwijl alle gezinnen toegang 
moeten hebben tot downloadsnelheden van ten minste 100 Mbps.

 Een EU-initiatief dat iedereen gratis draadloze internettoegang biedt 
 in openbare ruimten

ANTWOORDEN
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Geolocatie speelt een belangrijke rol in de digitale revolutie. De EU heeft geïnvesteerd in haar 
eigen wereldwijde satellietnavigatiesysteem. 
Hoe heet dat systeem?

Het wereldwijde satellietnavigatiesysteem van 
de EU

Het wereldwijde satellietnavigatiesysteem van de EU heet Galileo, naar de 
16e eeuwse Italiaanse astronoom Galileo Galilei.
Dit systeem kan je plaats op aarde tien keer zo nauwkeurig bepalen als 
voorheen, zodat er nieuwe innovatieve diensten kunnen worden ontwikkeld 
die ons dagelijks leven ingrijpend zullen veranderen, zoals autonome auto’s 
en betere netwerken voor stedelijk vervoer.
Gaia is een satelliet van het Europees Ruimteagentschap, die onder meer de 
taak heeft om een 3D-kaart van ons sterrenstelsel, de Melkweg, te maken..

 Galileo
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De EU probeert energie klimaatvriendelijk, betaalbaar en altijd beschikbaar te maken door 
deze van meer bronnen en leveranciers te betrekken en meer energie zelf te produceren 
binnen de EU.
Hoeveel van onze energie voeren we in van buiten de EU?

Beter gekoppelde energiemarkten

In 2018 importeerde de EU 55% van haar energie. Diversificatie van 
energiebronnen en -leveranciers is nodig om de zekerheid van de 
energievoorziening te verbeteren. 
Op dit moment zijn veel elektriciteits- en gasnetwerken aan de 
binnengrenzen niet of niet goed op elkaar aangesloten. Maar hierin komt 
geleidelijk verandering zodat het transport van energie binnen de EU niet 
meer wordt gehinderd door technische of juridische belemmeringen..

 Meer dan de helft

ANTWOORDEN

6/13

De EU streeft er binnen de Verenigde Naties en andere internationale organisaties naar dat 
alle landen ter wereld gezamenlijk de klimaatverandering gaan aanpakken. Zij geeft zelf het 
goede voorbeeld met ambitieuze klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030.
Wat is de juiste doelstelling voor 2030?

Klimaatbescherming

De drie hoofddoelstellingen van het klimaat- en energiekader van de EU 
voor 2030 zijn:
• De uitstoot van broeikasgassen moet met ten minste 55% worden 

verminderd (ten opzichte van 1990);
• minstens 32% van al onze energie moet duurzaam worden opgewekt;
• onze energie-efficiëntie moet met minstens 32,5% worden verhoogd.
De doelstellingen voor 2030 maken deel uit van de beloften die de EU 
heeft gedaan in het kader van de Overeenkomst van Parijs, de wereldwijde 
klimaatovereenkomst uit 2015 die mede dankzij de EU tot stand is gekomen. 
De EU heeft onlangs verklaard dat zij de uitstoot van broeikasgassen nog 
sneller wil terugdringen dan eerst gepland, want de langetermijndoelstelling 
is om tegen 2050 klimaatneutraal te worden.

 De uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% verminderen.
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De economie van de EU is afhankelijk van handel. Open markten zorgen voor economische 
groei en betere banen in Europa en elders.  Zij bieden de consumenten in de EU meer keuze en 
koopkracht, en de bedrijven nieuwe kansen in het buitenland.
Met welk land heeft de EU GEEN vrijhandelsovereenkomst gesloten?

Vrijhandelsovereenkomsten

Vrijhandelsovereenkomsten maken het landen gemakkelijker om met elkaar 
handel te drijven. Zij zorgen voor lagere tarieven en voor minder quota en 
andere handelsbeperkingen.
De EU onderhandelt momenteel over een vrijhandelsovereenkomst met 
Nieuw-Zeeland. Dat is er dus nog niet.
De EU heeft wel al handelsovereenkomsten gesloten met Canada 
(2016), Japan (2018) en vele andere landen in de hele wereld. De 
handelsovereenkomsten van de EU met Canada en Japan hebben sinds 
de inwerkingtreding ervan het handelsverkeer sterk doen groeien, met 
respectievelijk bijna 25% en 6%.
Momenteel heeft de EU 45 handelsovereenkomsten die ongeveer 33% van 
de totale buitenlandse handel van de EU vertegenwoordigen.

 Nieuw-Zeeland
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Als je in de EU woont, moet je er vertrouwen in kunnen hebben dat je vrijheid en veiligheid goed 
beschermd zijn, ongeacht waar je je binnen de EU verplaatst. Een van de belangrijkste bedreigingen op 
dit moment is terrorisme. Daarom heeft de EU maatregelen genomen om ons te beschermen.

Welke maatregel valt hier NIET onder?

Acties van de EU tegen de terreurdreiging
Om de terreurdreiging aan te pakken heeft de EU onder meer de volgende 
maatregelen genomen:
• zij probeert radicalisering te voorkomen, ook online;
• reizen om terreurdaden te plegen of om terrorisme te ondersteunen, is 

strafbaar gesteld;
• er wordt meer informatie uitgewisseld om terroristische activiteiten eerder te 

ontdekken;
• de financiering van terrorisme wordt aangepakt;
• de toegang tot vuurwapens en explosieven is afgesneden;
• partnerlanden, met name in het Middellandse Zeegebied, krijgen meer steun.
Los daarvan heeft de EU maatregelen genomen op het gebied van 
gegevensbescherming. In mei 2018 zijn nieuwe regels van kracht geworden om 
de persoonsgegevens van EU-burgers in de hele EU en daarbuiten te beschermen. 
Deze nieuwe gegevensbeschermingswet geeft burgers meer controle over hoe hun 
persoonsgegevens worden gebruikt.

 De invoering van een nieuwe wet op de bescherming van gegevens

© MAGNIFIER/Stock.Adobe.com
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Het grote aantal migranten en asielzoekers dat in de EU aankomt, zet Europa onder druk. De 
EU heeft daarom een aantal maatregelen genomen.
Welke van de volgende beweringen is waar?

Migratie en asiel

De EU heeft al heel veel gedaan om beter om te gaan met migranten en 
asielzoekers en zal dit blijven doen. Ze stelt niet alleen geld beschikbaar, 
maar helpt ook mee om asielzoekers die al in Europa zijn, te herplaatsen en 
mensen in nood uit buurlanden te hervestigen.
Zij verleent ook humanitaire hulp aan vluchtelingen en migranten in landen 
buiten de EU, zoals Turkije, Libanon, Jordanië en Irak.
Voorts heeft de EU een Europese grens- en kustwacht opgericht om de 
buitengrenzen van de EU beter te beschermen.

 De EU wil veilige en legale manieren creëren voor asielzoekers om de EU 
 binnente komen, zodat ze hun leven niet in de waagschaal hoeven te stellen door 

 met smokkelaars en handelaars in zee te gaan.
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Samen vormen de EU-landen een van de grootste economieën van de wereld. Door 
gezamenlijk te handelen hebben ze veel meer impact dan wanneer ze elk hun eigen weg 
volgen.
Welke van de volgende beweringen is waar?

De EU op het wereldtoneel

De EU-landen vertegenwoordigen 16% van de wereldeconomie, maar 
slechts zo’n 6% van de wereldbevolking. 
Hoewel Europa relatief klein is, speelt het een belangrijke rol op het 
wereldtoneel. Zo voert en ondersteunt de EU al sinds jaar en dag 
vredesbesprekingen over de hele wereld om conflicten te beëindigen 
en heeft zij het voortouw genomen in de wereldwijde strijd tegen de 
klimaatverandering.

 De EU-landen vertegenwoordigen 16% van de wereldeconomie, maar slechts 6% 
 van de wereldbevolking..



Wat staat er op de agenda van de EU?
Antwoorden

56

ANTWOORDEN

11/13

De coronapandemie heeft Europa door elkaar geschud en veroorzaakt ernstige economische 
en sociale schade. Daarom heeft de EU een fonds opgericht met de naam “NextGenerationEU” 
om het economisch herstel na de pandemie snel weer op gang te brengen.
Weet je hoeveel geld voor NextGenerationEU is uitgetrokken?

NextGenerationEU

NextGenerationEU is een EU-fonds met een budget van 806 miljard euro. 
De EU-landen kunnen het gebruiken om hun economie te helpen de crisis te 
boven te komen en Europa voor te bereiden op volgende generaties. Meer 
dan 50% van de middelen gaat naar projecten om Europa te moderniseren, 
bijvoorbeeld door innovatie in groene en digitale technologie te stimuleren. 
Het geld zal ook worden gebruikt om de jongeren te helpen nieuwe 
vaardigheden te verwerven.

 806 miljard euro
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De Commissie vindt het erg belangrijk om alleen nieuwe wetgeving voor te stellen wanneer 
die echt nodig is en een duidelijke toegevoegde waarde voor Europa heeft. Bovendien probeert 
zij zo transparant mogelijk te zijn over haar activiteiten.
Wanneer kan je je mening geven over EU-wetgeving?

Burgerraadplegingen

Voordat zij met een voorstel voor nieuwe wetgeving of maatregelen komt, 
en gedurende het gehele besluitvormingsproces, luistert de Europese 
Commissie goed naar alle burgers en belanghebbenden.
Dat gaat bijvoorbeeld online. Als burger kan ook jij je mening geven door 
mee te doen aan een openbare onlineraadpleging of door op eigen initiatief 
commentaar te geven. Je kunt altijd feedback geven, zelfs nadat de 
wetgeving al van kracht is geworden..

 Altijd
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We kunnen de coronapandemie pas overwinnen wanneer voldoende mensen zijn gevaccineerd. Om de ontwikkeling 
van COVID-19-vaccins te versnellen, steunde de EU bedrijven die daarmee al in een vroeg stadium van de pandemie 
bezig waren. Door hen te helpen de ontwikkeling en productie van vaccins te financieren, verkreeg de Commissie het 
recht om miljarden vaccindoses voor EU-burgers te kopen zodra de vaccins klaar waren en veilig en doeltreffend 
bleken. Verschillende van deze vaccins worden nu gebruikt. Zij mogen in de EU worden verkocht.

Welke instelling geeft vergunningen voor de verkoop van vaccins op de EU-markt?

COVID-19 vaccins

Alle geneesmiddelen, met inbegrip van vaccins, hebben een zogenaamde “vergunning 
voor het in de handel brengen” nodig voordat ze in de EU kunnen worden verkocht. 
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voert een wetenschappelijke beoordeling 
uit en gaat na of een vaccin veilig, doeltreffend en van goede kwaliteit is. Als het 
EMA een positieve aanbeveling doet, kan de Europese Commissie toestaan dat het 
nieuwe vaccin in de EU in de handel wordt gebracht.
Verschillende COVID-19-vaccins zijn nu door het EMA als veilig en doeltreffend 
beoordeeld en de Europese Commissie heeft de verkoop ervan op de EU-markt 
goedgekeurd. In totaal zijn miljarden vaccindoses besteld. De vaccins worden 
geleverd aan de EU-landen en EU-burgers worden steeds sneller ingeënt.
Bovendien hebben de Commissie en de EU-landen meer dan 3 miljard euro 
toegezegd aan COVAX om andere landen te helpen. COVAX is een wereldwijd 
samenwerkingsverband dat ervoor moet zorgen dat elk land in de wereld voldoende 
COVID-19-vaccins krijgt.

 Het Europees Geneesmiddelenbureau
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