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INLEIDING: DE EU?

HOE HET ALLEMAAL BEGON 
EEN GROEIENDE SAMENWERKING  

1. VAN KOLEN EN STAAL NAAR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE EURO EN VERDER

De Europese Unie is een verregaande samenwerking tussen een aantal Europese landen. 
De lidstaten hebben de Europese Unie de macht gegeven om beslissingen te nemen over vooraf 
vastgelegde onderwerpen, zoals de interne markt. De Europese Unie is dan ook op een beleidsniveau 
boven de nationale, regionale en lokale overheden . Alle lidstaten zijn wel vertegenwoordigd in de EU-
instellingen. 

De EU is een project van mensen: het is aan ons als burgers om te beslissen hoe dit project er in de 
toekomst uitziet. Dit doen we bijvoorbeeld door om de vijf jaar de leden van het Europees Parlement 
rechtstreeks te kiezen. 

De Europese Unie is een vredesproject: De landen stonden vrijwillig een deel van hun macht af voor 
een samenwerking die ons allen sterker zou maken en oorlog in ons continent onmogelijk zou maken. 

De Europese Unie is gebaseerd op een reeks gemeenschappelijke waarden, zoals democratie, 
solidariteit en de eerbiediging van de mensenrechten. De EU-waarden vormen de basis voor het 
samenleven in een gemeenschap en voor de organisatie van onze maatschappij en het openbare en 
politieke leven. 

De EU is een project met een enorme impact op onze landen en ons dagelijks leven. Vanaf het 
moment dat we opstaan tot het moment dat we gaan slapen, is de impact van de beslissingen van de 
EU merkbaar in alle aspecten van ons leven. 

De EU is voortdurend in evolutie: sinds de oprichting van de EU na de Tweede Wereldoorlog (in de 
jaren 50) is de EU steeds groter geworden, zowel wat betreft het aantal lidstaten als wat betreft de 
verantwoordelijkheden (bevoegdheden) van de EU. 

De Europese samenwerking kwam tot stand om de vrede tussen de Europese landen op te bouwen 
en te houden, maar was vooral gebaseerd op economische samenwerking. Pas later begonnen ook 
politieke en maatschappelijke vraagstukken een rol te spelen. 
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De Tweede Wereldoorlog
Na de Tweede Wereldoorlog lag Europa in puin. Door 
de oorlog waren steden, wegen en een groot deel van 
de Europese industrie totaal verwoest. De Europese 
economie was één grote chaos. Ook op menselijk vlak 
had de oorlog verschrikkelijke gevolgen: wereldwijd 
stierven 55 miljoen mensen, raakten 35 miljoen 
mensen gewond en moesten 190 miljoen mensen 
vluchten. De roep om vrede klonk luider dan ooit. 

1951: Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
Frankrijk, (West-)Duitsland, Italië, België, Nederland 
en Luxemburg reageerden stuk voor stuk positief op 
de verklaring van Robert Schuman. Deze zes landen 
ondertekenden in 1951 het Verdrag van Parijs. De 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) 
kwam in 1952 tot stand. 

1965: De Europese Gemeenschappen
Het Fusieverdrag (ondertekend in 1965, in werking 
getreden in 1967): de EGKS, de EEG en Euratom 
gingen samen verder onder de noemer “Europese 
Gemeenschappen”. 

1979: Eerste rechtstreekse verkiezingen 
voor het Europees Parlement
De burgers van de Europese Gemeenschappen 
kozen in juni 1979 voor het eerst rechtstreeks hun 
vertegenwoordigers in het Europees Parlement. 
Op dat moment bestonden de Gemeenschappen 
uit negen landen, die 410 leden kozen voor het 
Parlement voor de periode 1979-1984.

1950: Schuman-verklaring
Op 9 mei 1950 hield Robert Schuman, de Franse 
minister van Buitenlandse Zaken, een persconferentie 
waarin hij de andere Europese landen opriep hun 
kolen- en staalproductie te bundelen. Omdat kolen 
en staal nodig zijn voor het produceren van wapens, 
hoopte hij dat deze samenwerking oorlogen voortaan 
onmogelijk zou maken. Daarnaast waren kolen en 
staal erg belangrijk voor de heropbouw van het 
naoorlogse Europa. 

1957: De Verdragen van Rome: het EEG- en 
het Euratom-Verdrag
Deze eerste zes landen streefden naar een nog sterkere 
economische integratie. Met dit doel voor ogen 
ondertekenden ze in 1957 twee nieuwe verdragen: het 
EEG-Verdrag en het Euratom-Verdrag, ook wel bekend 
als de Verdragen van Rome.
- De Europese Economische Gemeenschap 

(EEG): de landen kwamen overeen hun afzon-
derlijke economieën geleidelijk aan om te 
zetten in een gemeenschappelijke markt, te 
beginnen met een douane-unie. Dit verdrag 
was het startsein voor samenwerking op het 
gebied van het landbouw-, visserij-, haven- en 
vervoersbeleid. 

- Euratom: deze samenwerking rond kernenergie 
was gericht op gezamenlijk onderzoek naar 
mogelijke civiele toepassingen van kernenergie. 

De Verdragen van Rome traden in 1958 in werking. 

De jaren 60: Successen en struikelblokken
Het succes van de economische samenwerking was 
overweldigend: in de jaren 60 had het handelsverkeer 
in de EEG dezelfde omvang als de handel van de VS 
en de Sovjet-Unie samen. 
Na de Verdragen van Rome kwam de Europese 
samenwerking echter in woelig vaarwater 
terecht: de lidstaten waren niet langer bereid 
extra bevoegdheden af te staan aan de Europese 
instellingen. Deze moeizame onderhandelingen 
kenmerkten de Europese samenwerking in de jaren 
60 en 70. 

© European Union, EP

Schuman declaration © European Communities, 1950” Signing of the Rome Treaties © AP, 1957 - Source EC Audiovisual Service.
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1992: Verdrag betreffende de Europese 
Unie – Verdrag van Maastricht
Het Verdrag van Maastricht luidde (naast de 
bestaande economische integratie) de start in van 
samenwerking op politiek niveau.
De voormalige Europese Gemeenschappen kregen 
een nieuwe naam: de Europese Unie. De “nieuwe” 
Europese Unie bestond uit drie belangrijke pijlers: 
1. Economische integratie: de lidstaten besloten 

de economische integratie te versterken en een 
gemeenschappelijke Europese munt in te voeren: 
de euro. 

2. Samenwerking op het gebied van het 
buitenlands en veiligheidsbeleid.

3. Samenwerking op het gebied van binnenlandse 
zaken en justitie.

Besluiten over politieke vraagstukken (pijler 2 en 3) 
moesten met eenparigheid van stemmen (unaniem) 
worden genomen. Alle lidstaten hadden een 
vetorecht. 
Dit verdrag werd in 1992 ondertekend en trad in 
1993 in werking.

1993: Open grenzen
Op 1 januari 1993 “verdwenen” de binnengrenzen van 
de lidstaten van de Europese Unie: sinds die datum 
hoeven auto’s en vrachtwagens bij grensovergangen 
niet meer te wachten voor controle. De eengemaakte 
markt met het vrije verkeer van personen, goederen, 
diensten en kapitaal was een feit. 

2002: De invoering van de euro
In 1999 werd de euro ingevoerd in het bankwezen. 
Maar pas op 1 januari 2002 namen twaalf EU-
lidstaten de euro actief in gebruik. Drie lidstaten van 
de EU – het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en 
Zweden – besloten niet over te stappen op de euro 
en hielden vast aan hun nationale munteenheid. De 
Europese Centrale Bank is de EU-instelling die de euro 
beheert. 
In de nasleep van de financiële en economische 
crisis die in 2008 begon, kwam ook de euro in de 
problemen, met een ernstige crisis tot gevolg. 
 

2012: Europa ontvangt de Nobelprijs voor 
de vrede
In 2012 ontving de Europese Unie de Nobelprijs voor 
de vrede voor zestig jaar inzet voor vrede, verzoening, 
democratie en mensenrechten in Europa. 

1986:De Europese Akte
Dertig jaar nadat de landen hadden besloten 
een gemeenschappelijke markt op te richten (de 
Verdragen van Rome) was deze markt nog steeds 
niet tot stand gekomen. Met de Europese Akte 
(ondertekend in 1986, in werking getreden in 1987) 
werd dit besluit nieuw leven ingeblazen:
- De toen twaalf leden van de Europese 

Gemeenschappen besloten uiterlijk in1992 de 
eengemaakte markt te verwezenlijken. Tegen 
die tijd moesten alle handelsbelemmeringen en 
obstakels voor het vrije verkeer uit de weg zijn 
geruimd. 

- De lidstaten gingen bovendien een samenwerking 
aan op het gebied van milieubeleid en 
wetenschappelijk onderzoek. 

1997: Het Verdrag van Amsterdam
Nu het ernaar uitzag dat Oost-Europese landen 
zouden toetreden tot de EU, waren het niet alleen de 
toekomstige lidstaten die zich moesten voorbereiden. 
Ook de EU zelf moest zich voorbereiden op een groot 
aantal nieuwe leden. Het besluitvormingsproces was 
nodig aan herziening toe: besluiten moesten vaker 
worden genomen met een meerderheid van stemmen 
in plaats van met eenparigheid van stemmen. De eerste 
poging tot verandering was het Verdrag van Amsterdam 
(ondertekend in 1997, in werking getreden in 1999). Dit 
verdrag voldeed echter niet aan de verwachtingen. 

2001: Het Verdrag van Nice
Omdat de datum van toetreding van de nieuwe 
landen almaar dichterbij kwam, werd in Nice een 
tweede poging ondernomen om de Europese Unie 
te hervormen (ondertekend in 2001, in werking 
getreden in 2003). Ook dit verdrag maakte het 
besluitvormingsproces niet eenvoudiger.

2004-2005: De Europese Grondwet
Na de twee mislukte pogingen om de EU te 
hervormen (het Verdrag van Amsterdam en het 
Verdrag van Nice), kwam in juni 2004 een derde 
poging in de vorm van de Europese Grondwet. 
Vanwege het belang van de Europese grondwet en 
ook omdat het woord “grondwet” werd gebruikt, 
besloot een aantal landen een referendum te 
organiseren. De bevolking van Frankrijk en Nederland 
stemde tegen deze nieuwe “Grondwet voor Europa”. 
Omdat elk nieuw EU-verdrag door elke lidstaat moet 
worden goedgekeurd om van kracht te worden, werd 
de “grondwet” door deze stemming rechtstreeks naar 
de prullenbak verwezen. De Europese Unie kwam 
hiermee in een ernstige crisis terecht.

2007: Verdrag van Lissabon 
In 2007 werd een vierde poging gedaan: de Europese 
Grondwet kreeg een make-over en werd omgedoopt 
tot het Verdrag van Lissabon. Alle lidstaten hebben 
dit verdrag uiteindelijk geratificeerd. De nieuwe regels 
werden in december 2009 van kracht en bepalen tot 
de dag van vandaag de werking van de EU. 

2014: Verkiezingen voor het Europees 
Parlement met Europese “topkandidaten” 
Voor de eerste keer ooit werd bij de verkiezingen voor 
het Europees Parlement ook rechtstreeks besloten 
wie de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie 
zou worden. Vijf Europese politieke partijen hadden 
vooraf hun topkandidaat aangeduid. 
In aanloop naar de verkiezingen vond een groot 
debat plaats tussen de topkandidaten waarin zij hun 
standpunten over de toekomst van Europa uiteen 
konden zetten. De Europese Volkspartij werd de 
grootste politieke fractie in het Europees Parlement. 
Het was dan ook hun topkandidaat, de Luxemburger 
Jean-Claude Juncker, die de voorzitter van de 
Europese Commissie werd.  

© European Union, EP
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 De eerste zes
De EGKS werd door zes landen opgericht en in 
1957 richtten deze zelfde zes landen de EEG en 
Euratom op: Frankrijk, West-Duitsland, Italië, 
België, Nederland en Luxemburg. 

Toetreding Griekenland 
Griekenland had zich net ontdaan van een militaire 
dictatuur. Met de toetreding van Griekenland 
wilden de toenmalige lidstaten de nieuwe 
democratie steunen. Ook economische redenen 
speelden een rol: Griekenland was immers een 
interessante nieuwe markt.    

Toetreding Denemarken, Ierland en het 
Verenigd Koninkrijk
Het succes van de Europese Economische 
Gemeenschap trok ook andere Europese landen 
aan. Denemarken, Ierland en het Verenigd 
Koninkrijk traden in 1973 toe. Ook met Noorwegen 
werd onderhandeld over toetreding, maar de 
Noorse bevolking stemde in een referendum tegen 
het lidmaatschap. 

Toetreding Spanje en Portugal 
Ook bij de toetreding van Spanje en Portugal 
speelden steun voor de democratie en 
economische redenen een belangrijke rol. Spanje 
had zich net ontdaan van dictator Franco en 
Portugal had een einde gemaakt aan de dictatuur 
van Salazar. 

2. VAN 6 NAAR 28 LIDSTATEN
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Val van de Berlijnse Muur 
Op 9 november 1989 viel de Berlijnse Muur. Deze 
historische gebeurtenis betekende het einde van de 
scheiding tussen West- en Oost-Europa.  Opkomen-
de democratieën in Oost-Europa kregen nu de kans 
zich aan te sluiten bij de Europese samenwerking. In 
1993 stelden de lidstaten voorwaarden vast waar 
nieuwe lidstaten aan moeten voldoen om te kunnen 
toetreden. De kandidaat-lidstaat moet: 
- een (vanuit geografisch of historisch oogpunt) 

“Europees” land zijn;
- de rechtsstaat respecteren;
- een goed functionerende markteconomie 

hebben; 
- een stabiele democratie zijn;
- de mensenrechten respecteren; 
- alle bestaande EU-regels en -voorschriften, het 

zogenaamde “acquis communautaire”, toepassen.

Toetreding Zweden, Finland en 
Oostenrijk
Met de toetreding van Zweden, Finland en 
Oostenrijk kwam het aantal EU-lidstaten op 
15. Noorwegen deed een tweede poging tot 
toetreding, maar ook deze keer stemde de Noorse 
bevolking in het referendum tegen. 

Toetreding Roemenië en Bulgarije
Bulgarije en Roemenië traden in 2007 toe en 
brachten het aantal lidstaten op 27. 

Hereniging van Duitsland  
Oost- en West-Duitsland wilden worden herenigd 
tot één land. De andere lidstaten stemden in met 
een hereniging op voorwaarde dat Duitsland 
zich volledig zou verbinden tot de Europese 
samenwerking, zowel op economisch als op 
politiek gebied. 

Toetreding Tsjechische Republiek, 
Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, 
Litouwen, Malta, Polen, Slowakije en 
Slovenië
Op 1 mei 2004 traden tien nieuwe lidstaten toe tot 
de EU. Dit bracht het aantal lidstaten op 25. 

Toetreding Kroatië 
Op 1 juli 2013 trad Kroatië toe tot de EU. De EU 
heeft nu 28 lidstaten. 



De toekomst? 

België

Luxemburg

Duitsland

Nederland

Frankrijk

Spanje
Portugal

Verenigd 
Koninkrijk

Finland

Polen

Kroatië
Italië

Hongarije

Slovenië

Oostenrijk

Tsjechië

Slowakije

Malta

Roemenië

Bulgarije

Turkije

Cyprus

Griekenland

Letland

Litouwen

Estland

Zweden

Denemarken
Ierland

* Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in 
overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies 
van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. 

Kandidaat-lidstaten en potentiële 
lidstaten  
Op dit moment heeft de EU vijf officiële 
kandidaat-lidstaten. Dit zijn:
- Albanië 
- de Voormalige Joegoslavische Republiek 

Macedonië 
- Montenegro
- Servië 
- Turkije
Kandidaat-lidstaten zijn landen die met succes een 
toetredingsaanvraag hebben ingediend. Met deze 
landen is de EU al toetredingsonderhandelingen 
aangegaan. Gezien het grote aantal EU-regels 
en -voorschriften dat iedere kandidaat-lidstaat 
moet aannemen, nemen deze onderhandelingen 
heel wat tijd in beslag. Tijdens deze periode 
ontvangen de kandidaat-lidstaten al financiële, 

administratieve en technische ondersteuning. 

Naast de kandidaat-lidstaten heeft de EU een 
aantal potentiële lidstaten: deze landen 
hebben een officiële aanvraag tot toetreding tot de 
EU ingediend, maar de onderhandelingen zijn nog 
niet gestart. Dit zijn:
- Bosnië en Herzegovina 
- Kosovo*

OPDRACHT:  Kleur de landen in volgens het jaar van toetreding. 

Terug naar 27 landen? 
In juni 2016 stemde een kleine meerderheid van 
de Britse burgers voor het verlaten van de Europese 
Unie. De onderhandelingen over de manier 
waarop het VK uit de EU gaat vertrekken – ook 
wel bekend als “de brexit” – zijn in maart 2017 
gestart en moeten in 2019 zijn afgerond. Bij het 
opstellen van deze tekst zijn de onderhandelingen 
nog gaande en is onduidelijk wat het uiteindelijke 
resultaat zal zijn. 
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WAT DOET DE EUROPESE UNIE?
Het lidmaatschap van de EU heeft onze landen en ons dagelijks leven ingrijpend veranderd. In de 
eerste plaats waarborgt de EU vrede tussen de EU-lidstaten. Daarnaast behoren de open grenzen en 
de invoering van de euro tot de meest opmerkelijke prestaties van de Europese Unie. Hieronder gaan 
we dieper in op enkele regels en wetten van de EU. Daarnaast kijken we waar de EU haar geld aan 
uitgeeft.  

1. ENKELE VOORBEELDEN
- De EU-regels bepalen aan welke veiligheidsvoorschriften jouw smartphone (en andere 

producten) moeten voldoen. 

- De EU-regels bepalen dat je bij aankoop van een nieuwe tablet, stofzuiger enz. (alle elektronica) 
minstens twee jaar garantie krijgt. 

- Dankzij de EU zijn de kosten voor roaming (de extra kosten die je betaalt wanneer je in het 
buitenland belt, sms’jes verstuurt of internet gebruikt) binnen de EU sinds juni 2017 afgeschaft.

- De EU-regels bepalen dat alle (voltijd)werknemers jaarlijks recht hebben op ten minste twintig 
dagen betaald verlof. 

- De EU zorgt ervoor dat je weet hoeveel calorieën en welke ingrediënten er in een blikje 
frisdrank zitten. 

- De EU hanteert strenge voorwaarden voor de voedselproductie. Zo weet je zeker dat het vlees, 
gebak en blikvoedsel dat je eet, veilig is. 

- Dankzij de EU heb jij als burger van de EU passagiersrechten. Wanneer je vliegtuig bijvoorbeeld 
vertraging heeft, moet de luchtvaartmaatschappij jou een vergoeding betalen (afhankelijk van 
de duur van de vertraging).
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2. ENKELE GROTE VERANDERINGEN 
OPEN GRENZEN: DE INTERNE MARKT EN SCHENGEN

1. De interne markt
Op 1 januari 1993 werden de grenzen tussen 
de EU-landen geopend voor het vrije verkeer 
van goederen, personen, diensten en kapitaal. 

Het vrije verkeer van goederen houdt in 
dat al het vrachtverkeer – dat tot die datum 
urenlang moest wachten bij de verschillende 
grensovergangen – probleemloos van het 
ene naar het andere land kan rijden. Hierdoor 
besparen Europese bedrijven natuurlijk veel 
tijd. 

Het vrije verkeer van personen is in wezen 
het vrije verkeer van werknemers: EU-burgers 

hebben het recht om zonder werkvergunning in iedere EU-lidstaat te werken. Dit vrije verkeer geldt ook 
voor studenten (die in elke EU-lidstaat mogen studeren) en gepensioneerden (die in elke EU-lidstaat 
mogen wonen).

Het vrije verkeer van diensten houdt in dat bedrijven hun diensten in iedere EU-lidstaat mogen 
aanbieden zonder hier speciale belastingen voor te betalen. Dit vrije verkeer van diensten heeft 
bovendien een einde gemaakt aan de monopoliepositie van openbare nutsbedrijven op het gebied 
van telecommunicatie, energie en vervoer. Op enkele uitzonderingen na wordt het merendeel van deze 
diensten (zoals luchtvervoer) nu door verschillende particuliere bedrijven aangeboden, terwijl deze 
vroeger door slechts één bedrijf werden aangeboden dat (grotendeels) in handen was van de staat.  

Tot slot houdt het vrije verkeer van kapitaal in dat geld binnen de EU vrij kan circuleren.

2. Het Schengengebied
Met het Akkoord van Schengen (goedgekeurd in 1985, in werking getreden in 1995) werden de 
controles aan de binnengrenzen afgeschaft voor mensen die van het ene naar het andere land reisden, 
en werd een gemeenschappelijk visumbeleid ingevoerd. Wat het internationaal verkeer betreft, 
functioneert het Schengengebied als één staat, met controles aan de buitengrenzen voor reizigers 
die dit gebied binnenkomen of verlaten. Er zijn gemeenschappelijke visa en geen controles aan de 
binnengrenzen. Het Schengengebied bestaat momenteel uit 26 landen. Niet alle EU-lidstaten behoren 
tot het Schengengebied: Ierland en het Verenigd Koninkrijk willen hier geen deel van uitmaken. 
IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland zijn geen EU-lidstaten maar hebben zich wel bij het 
Schengengebied aangesloten. Bulgarije, Kroatië, Cyprus en Roemenië zijn verplicht zich in de toekomst 
bij het Schengengebied aan te sluiten maar moeten eerst aan de nodige veiligheidsvereisten voldoen. 
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OPDRACHT:  Markeer de buitengrenzen van het Schengengebied op deze kaart. 

1.

Schengenlanden die lid zijn van de EU

 Schengenlanden die geen lid zijn van de EU (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland)

EU-lidstaten die geen deel uitmaken van het Schengengebied, maar verplicht zijn zich in de toekomst aan te sluiten (Bulgarije, Kroatië, 
Cyprus, Roemenië) 

EU-lidstaten die ervoor hebben gekozen niet deel te nemen aan het Akkoord van Schengen (Verenigd Koninkrijk, Ierland)

Kaart: De landen van het Schengengebied (2017)
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Eurozone: EU-lidstaten die de euro als officiële munt hebben (19) 

EU-lidstaten die verplicht zijn de euro in de toekomst in te voeren (7) 

EU-lidstaten die ervoor hebben gekozen de euro niet in te voeren (2) 

Kaart: de eurozone (2017)

DE EURO
Vóór 2002 had bijna ieder EU-land zijn eigen munt. Zo had Duitsland de mark, Spanje de peseta, 
Frankrijk de frank enz. In 1992 werd besloten één gemeenschappelijke Europese munteenheid in te 
voeren. Burgers zouden hierdoor gemakkelijker kunnen reizen en, nog veel belangrijker, de kosten als 
gevolg van de valutakoersen (de kosten die banken in rekening brengen voor het wisselen van valuta) 
zouden hierdoor wegvallen. Dit was vooral voordelig voor bedrijven in de EU.  

Niet alle EU-landen gebruiken de euro als officiële munteenheid: Twee landen wilden geen andere 
munt en besloten niet deel te nemen: het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. De andere landen 
die nog steeds hun eigen munt gebruiken, zijn pas lid geworden van de EU nadat deze beslissing 
was genomen en zijn verplicht de euro in de toekomst in te voeren. Zij blijven hun eigen munt 
gebruiken totdat zij voldoen aan de voorwaarden om de euro in te voeren. Dit zijn: Bulgarije, Kroatië, 
de Tsjechische Republiek, Hongarije, Polen, Roemenië en Zweden. Zweden voldoet echter met opzet 
niet aan de vereisten voor de invoering van de euro omdat de Zweedse bevolking in 2003 in een 
referendum tegen de toetreding tot de eurozone stemde. 
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3. WAAROVER BESLIST DE EU? 
Er zijn verschillende beleidsniveaus die ieder over bepaalde thema’s beslissen. De vuistregel is: 
beslissingen moeten zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen. Zo worden geboorten en 
huwelijken op lokaal niveau geregistreerd. Stel je voor wat er zou gebeuren als de EU verantwoordelijk 
zou zijn voor het bepalen van de maximumsnelheid op iedere weg in de EU: dat is onbegonnen werk 
voor mensen die de plaatselijke situatie niet kennen. Het is dan ook beter dit soort beslissingen over te 
laten aan lokale, regionale of nationale overheden. 

DE BELEIDSNIVEAUS IN BELGIË

DE EUROPESE UNIE 

10 PROVINCIES

589 GEMEENTEN

Zoals al eerder gezegd is het uniek dat landen vrijwillig een deel van hun bevoegdheden hebben 
“afgegeven” aan een hoger beleidsniveau: de Europese Unie. Door de jaren heen en met ieder nieuw 
verdrag hebben landen de EU meer bevoegdheden en macht gegeven omdat ze van mening waren 
dat dit nodig was voor een sterkere samenwerking. Over het algemeen is de EU verantwoordelijk voor 
alle thema’s die beter op EU-niveau dan op nationaal niveau worden geregeld. 

EU-wetgeving heeft altijd voorrang: als er op nationaal niveau of een ander beleidsniveau een wet 
wordt gemaakt die in strijd is met een EU-regel, dan gaat het Europese besluit altijd voor.

FEDERALE STAAT  3 GEMEENSCHAPPEN 3 GEWESTEN
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De belangrijkste beleidsdomeinen van de EU zijn:
- Alle zaken die verband houden met de 

interne markt: Alle producten die in de 
EU worden verkocht, moeten aan dezelfde 
normen en veiligheidsvoorschriften 
voldoen. Een groot deel van de wetgeving 
is dan ook gericht op de manier waarop 
producten moeten worden gemaakt, hoe het 
eindproduct eruit moet zien en hoe producten 
kunnen worden verkocht. 

 De EU houdt ook rekening met bepaalde 
principes in de regelgeving voor de eengemaakte markt:

- Consumentenbescherming: Zijn de producten veilig? Zijn de levensmiddelen veilig? Krijgt de 
consument voldoende informatie? Behandelen bedrijven de consument eerlijk? 

- Dierenwelzijn: De EU bekijkt of en hoe producten op diervriendelijke wijze kunnen worden 
geproduceerd. Zo maakt de EU bijvoorbeeld regels voor de minimumafmetingen van 
kippenhokken en varkensstallen. 

- Milieunormen: Worden de producten op milieuvriendelijke wijze gemaakt? De EU heeft 
bijvoorbeeld strenge wetgeving over afvalproductie. 

 

- Internationale handelsverdragen: De EU 
wil handel voeren met andere landen in de 
wereld en onderhandelt als één geheel over 
handelsovereenkomsten. Op die manier 
heeft de EU met bijvoorbeeld Zuid-Korea en 
Canada al handelsovereenkomsten gesloten, 
en onderhandelt zij met een groot aantal 
(groepen) landen over de hele wereld over 
nieuwe overeenkomsten.  

- De euro: De Europese Centrale Bank is bevoegd voor het monetaire beleid in de eurozone. Als 
gevolg van de eurocrisis worden er meer maatregelen op Europees niveau genomen. Een voorbeeld 
hiervan is de in 2014 opgerichte bankenunie, die toezicht houdt op de Europese banken. 

- Landbouw en visserij: Deze sector is al vanaf 
het begin van de Europese samenwerking 
van groot belang. Onze voedselvoorziening is 
hiervan afhankelijk en de EU wil voorkomen 
dat er hongersnood in Europa ontstaat, zoals 
het geval was na de Tweede Wereldoorlog. 

Ondertekeningsceremonie voor de CETA, 30 oktober 2016
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- EU-burgerschap: Iedereen met de nationaliteit van een EU-land is automatisch EU-burger. Dit EU-
burgerschap brengt een aantal belangrijke rechten met zich mee. Zo mag je als EU-burger overal in 
de EU reizen en wonen. Als je in een ander EU-land woont, mag je daar bovendien stemmen bij de 
gemeentelijke en Europese verkiezingen. 

- Klimaatopwarming: De opwarming van het 
klimaat heeft gevolgen voor alle landen in de 
wereld en dus ook voor alle EU-lidstaten. De EU 
wil de klimaatopwarming een halt toeroepen en 
de gevolgen van een nu al warmer geworden 
planeet onder controle houden. De EU 
neemt daartoe maatregelen om de energie-
efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare 
energie te stimuleren en de uitstoot van CO2 te 
verminderen. 

- Sociale maatregelen: Wat sociale kwesties betreft, worden de meeste beslissingen door de 
lidstaten genomen (bijvoorbeeld over kinderbijslag, uitkeringen en pensioenen). Maar ook op dit 
gebied heeft de EU een aantal maatregelen genomen. Zo heeft de EU een minimumperiode voor 
ouderschapsverlof vastgesteld (vier maanden per ouder), evenals normen voor de veiligheid van 
werknemers, en een minimum van twintig dagen betaald verlof voor voltijdwerknemers in de EU. 
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4. WAARAAN BESTEEDT DE EU HAAR GELD?
De EU besteedt niet alleen geld aan het maken van wetgeving binnen haar bevoegdheden, maar ook 
aan andere zaken die ze belangrijk vindt om bepaald gedrag te stimuleren.  De EU wil bijvoorbeeld 
meer banen creëren en armoede en jeugdwerkloosheid bestrijden. Deze aspecten vallen stuk voor stuk 
onder de bevoegdheid van de nationale overheden. Door geld te investeren in bepaalde projecten kan 
de EU toch een invloed hebben hierop.  

In onderstaande grafiek zie je hoe de EU haar geld in de periode 2014-2020 besteedt. Het totale bedrag 
in deze zeven jaar bedraagt 1 082 miljard euro, ongeveer 155 miljard euro per jaar. 

Administratie 6,4%

Europa als wereldspeler 6,1%

Veiligheid en burgerschap 1,6%

Duurzame groei:  38,9% 
natuurlijke hulpbronnen 

SLIMME EN INCLUSIEVE GROEI 47,0%

Economische, sociale en  
territoriale samenhang 33,9%

Concurrentievermogen 
voor groei en banen 13,1%

Afbeelding: verdeling van de begroting voor de periode 2014-2020 (meerjarig financieel kader)
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Slimme en inclusieve groei: 
economische, sociale en territoriale samenhang
Door middel van de structuurfondsen voor “slimme en inclusieve groei” ontwikkelt de EU 
infrastructuur en stimuleert zij economische groei. Zo investeert de EU in grote bouwprojecten, zoals 
snelwegen, windmolenparken, vliegvelden en programma’s voor stedelijke vernieuwing. Dit deel van 
de begroting wordt vooral in de minder rijke regio’s geïnvesteerd, zodat deze regio’s geleidelijk aan tot 
het niveau van de rijkere regio’s kunnen opklimmen. 

Kaart van de cohesieregio’s 2014-2020.

Alle regio’s ontvangen financiële middelen, maar de minder welvarende regio’s krijgen het meeste 
geld uit de structuurfondsen. 

Bron: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/is-my-region-covered/  

welvarende regio’s; 

overgangsregio’s; 

minder welvarende regio’s. 
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Slimme en inclusieve groei: 
concurrentievermogen voor groei en banen
Met dit deel van de begroting investeert de EU in onderzoek en technologische 
ontwikkeling en het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden in Europa. De EU 
investeert daarnaast in onderwijs, vervoer, energie en digitale netwerken, om de 
communicatie in heel Europa te verbeteren. Uit dit deel van de begroting komt 
bijvoorbeeld het geld voor het Erasmus+-programma voor studentenuitwisseling en 
samenwerking in het (lager, middelbaar en hoger) onderwijs. 

Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen
Het is erg belangrijk dat in de EU voldoende, veilig en kwalitatief hoogwaardig voedsel 
wordt geproduceerd. Een groot deel van de begroting gaat daarom naar landbouw, in 
de vorm van rechtstreekse betalingen en steun voor plattelandsontwikkeling. 

Administratie
Uit dit deel van de begroting betaalt de EU haar personeel en (het onderhoud van) 
de gebouwen van de EU-instellingen, zoals het Europees Parlement, de Raad van 
Ministers, de Europese Commissie enz. 

Europa als wereldspeler
De EU besteedt ook geld aan landen en gebieden buiten de EU. De EU en haar 
lidstaten zijn samen de grootste donor van ontwikkelingshulp ter wereld. Het 
grootste deel van de steun gaat naar de armste en minst ontwikkelde landen. Naast 
langetermijnsteun verleent de EU ook steun in noodsituaties, (zoals bij conflicten en 
natuurrampen) door voor voedsel, onderdak en basiszorg te betalen.   

Veiligheid en burgerschap
Burgers moeten zich in de EU veilig voelen. Een van de fondsen in dit deel van de 
begroting is het Fonds voor interne veiligheid, dat is gericht op de bestrijding van 
criminaliteit en terrorisme. 
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DE EU EN HAAR WAARDEN
In artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie staat:
“De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, 
democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de 
rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in 
een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, 
rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.”

Alle lidstaten van de Europese Unie zijn overeengekomen zich aan deze waarden te houden als 
fundament van de Unie. Volgens de Europese traditie en het fundament van de Europese Unie 
vormen deze waarden de basis voor het samenleven in een gemeenschap en het inrichten van onze 
maatschappij en het openbare en politieke leven. 

Hoe brengt de EU deze waarden in de praktijk? Enkele voorbeelden:

DEMOCRATIE
Een bestuursvorm waarbij het volk zichzelf regeert, 
meestal via gekozen vertegenwoordigers.

- De EU-burgers kiezen iedere vijf jaar rechtstreeks 
hun vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement. De volgende verkiezingen zijn in 2019.

- EU-burgers die in een ander EU-land wonen, hebben het recht te stemmen of zich 
verkiesbaar te stellen bij de gemeentelijke en Europese verkiezingen in het land 
waar zij wonen. Zo kan een in Berlijn wonende Griekse vrouw verkozen worden tot 
burgemeester van Berlijn. 

- Het Europees burgerinitiatief: wanneer meer dan één miljoen burgers uit minstens 
zeven verschillende EU-landen een burgerinitiatief ondertekenen, kunnen zij de 
Europese Commissie verzoeken om een wetsvoorstel in te dienen.

- Het Europees Parlement is betrokken bij verkiezingswaarnemingen in landen buiten 
de EU, zoals Egypte of Oekraïne, om zo vrije en eerlijke verkiezingen te waarborgen. 

VRIJHEID
We hebben de vrijheid om te handelen, spreken en 
denken zoals we willen. Vrijheid houdt ook in dat 
burgers niet gevangen worden gezet of in slavernij 
worden gehouden. 

- Alle EU-burgers mogen vrij door de EU reizen.

- Bedrijven mogen alleen onder zeer strikte voorwaarden persoonsgegevens 
verzamelen. Dit is het recht op privacy en gegevensbescherming. 

- EU-burgers hebben het recht om zonder werkvergunning in iedere EU-lidstaat te 
werken.

- In de EU mag je zeggen wat je wilt zonder bang te moeten zijn om in de gevangenis te 
belanden. Dit is het recht op vrijheid van meningsuiting. Alleen haatzaaiende uitspraken 
waarin wordt opgeroepen andere (groepen) mensen kwaad te doen, zijn verboden. 

© European Union 2017 – Source: EP
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SOLIDARITEIT
We zijn allemaal bij elkaar betrokken en voor elkaar 
verantwoordelijk. Solidariteit heeft te maken met 
onderlinge steun binnen een groep. 

- De minder welvarende regio’s in de EU 
ontvangen extra financiële steun.

- De EU-lidstaten hebben afgesproken elkaar te helpen wanneer een van de 
lidstaten slachtoffer wordt van een terroristische aanslag, een natuurramp of een 
door de mens veroorzaakte ramp. Hierop werd voor het eerst beroep gedaan na 
de aanslagen in Parijs in 2015.

- Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering helpt mensen een 
nieuwe baan te vinden of een beroepsopleiding te volgen wanneer ze hun baan 
zijn kwijtgeraakt als gevolg van de globalisering, bijvoorbeeld doordat het bedrijf 
waar ze voor werkten naar een lagelonenland is verhuisd. 

- De EU en haar lidstaten zijn samen de grootste donor van ontwikkelingshulp ter 
wereld. 

GELIJKHEID/NON-DISCRIMINATIE
Iedereen is gelijk in status en iedereen heeft dezelfde 
rechten (rechtsgelijkheid) en dezelfde kansen.  

- EU-burgers die in een andere EU-lidstaat 
studeren, betalen hetzelfde collegegeld als 
studenten uit die lidstaat. Zo betaalt een in 
Parijs studerende Italiaanse student precies hetzelfde collegegeld als een Franse 
student.

- Bij de geboorte of adoptie van een kind hebben zowel de vader als de moeder 
recht op minstens vier maanden ouderschapsverlof om voor het kind te zorgen.

- In de EU mogen mensen niet worden afgewezen voor een baan of worden 
ontslagen vanwege hun seksuele geaardheid. 

- Ieder jaar viert het Europees Parlement de Internationale Vrouwendag (8 maart) 
ter bevordering van de gendergelijkheid. 

© European Union, 2013 – Source: EP

Photo by Antonio Gravante
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DE RECHTSSTAAT/GERECHTIGHEID
Alle personen en instellingen zijn onderworpen 
aan duidelijke en rechtvaardige wetten die op een 
eerlijke manier worden toegepast en gehandhaafd. 

- In de EU hebben alle slachtoffers en 
verdachten recht op een eerlijk proces. 
Verdachten worden als onschuldig beschouwd tot het tegendeel is bewezen. 

- Slachtoffers en verdachten van een misdrijf of ongeluk moeten informatie over 
de juridische procedure krijgen in een taal die zij begrijpen. Dit wordt betaald 
door de lidstaat waar het proces plaatsvindt. 

- EU-lidstaten die de rechtsstaat niet eerbiedigen lopen het risico op een 
waarschuwing of sanctie, of tijdelijk van het EU-besluitvormingsproces te 
worden uitgesloten. 

- Alle EU-lidstaten moeten de EU-regels en -voorschriften naleven. Als ze dit niet 
doen, kunnen ze worden vervolgd door het Europees Hof van Justitie. 

RESPECT VOOR MENSENRECHTEN
Mensenrechten zijn fundamentele rechten en 
vrijheden die voor alle mensen op de wereld gelden. 
Deze rechten moeten altijd worden geëerbiedigd 
en beschermd.

- Het Europees Parlement reikt de Sacharov-
prijs uit aan mensen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de 
bescherming van de mensenrechten. 

- De EU heeft een speciale vertegenwoordiger voor de mensenrechten. Het is 
zijn rol het mensenrechtenbeleid van de EU in het buitenland uit te dragen.

- Eén keer per maand houdt het Europees Parlement een debat over ernstige 
schendingen van de mensenrechten in de wereld. Op deze manier brengt het 
Parlement schendingen van de mensenrechten onder de aandacht.

- Alle EU-lidstaten moeten het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
ondertekenen en naleven. 

© European Union, 2013 – Source: EP
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VERDRAAGZAAMHEID/PLURALISME
We accepteren en respecteren het bestaan van 
uiteenlopende meningen en gedragingen in de 
maatschappij, ook die waar we het niet mee eens 
zijn.

- Je hebt de vrijheid om zelf invulling aan je 
religie of geloofsovertuiging te geven of deze te veranderen.

- De EU heeft een project gesteund van Roma- en niet-Roma-journalisten die 
25 korte films hebben gemaakt over Roma-gemeenschappen. Het doel van 
dit project was stereotiepe denkbeelden in de pers aan te pakken die van 
invloed zijn op de manier waarop mensen naar de Roma kijken. 

- De EU-lidstaten moeten optreden tegen haatzaaiende uitspraken op basis 
van afkomst, geslacht, religie of nationaliteit in televisieprogramma’s. 

- De media moeten alle aspecten van de maatschappij aan bod laten komen. 
De monitor voor mediapluralisme van de EU ziet erop toe dat dit ook echt 
gebeurt.  

EERBIEDIGING VAN DE MENSELIJKE 
WAARDIGHEID
De fysieke en psychologische integriteit van 
mensen moet altijd worden gerespecteerd.

- In alle EU-landen geldt een verbod op de 
doodstraf.

- In alle EU-landen geldt een verbod op foltering.

- Alle asielzoekers in de EU hebben tijdens hun hele asielprocedure recht op 
onderdak, voedsel en sanitaire voorzieningen.

- Kinderarbeid, slavernij en arbeidsuitbuiting zijn in de EU verboden.

Meer informatie over de manier waarop de EU haar waarden in de praktijk brengt, vind je in de “EU 
Charter App”: http://fra.europa.eu/en/charterapp (beschikbaar in het Engels, Frans en Duits).

22  /  EUROPE@SCHOOL

http://fra.europa.eu/en/charterapp


OEFEN JE DEMOCRATISCHE  
VAARDIGHEDEN

1.  Het EU-besluitvormingsproces - 24 -
1. De EU-instellingen - 24 -

1. Het Europees Parlement          - 25 -
2. De Europese Raad          - 27 -
3. De Raad van de Europese Unie of Raad van Ministers          - 28 -
4. De Europese Commissie          - 30 -
5. Het Europees Hof van Justitie          - 31 -
6. De Europese Centrale Bank          - 32 -

2. Hoe komt EU-wetgeving tot stand? - 33 -
3. Rollenspel: in de huid van een europarlementslid - 35 -

2.  EU-waarden: Wat denk jij? - 53 -
      Werkblad “Mijn persoonlijke waarden” - 54 -

23  /  EUROPE@SCHOOL



1. HET EU-BESLUITVORMINGSPROCES

1. DE EU-INSTELLINGEN

De EU heeft zeven instellingen. De Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees 
Parlement vormen het kloppend hart van het besluitvormingsproces. De Europese Raad is het hoogste 
politieke orgaan. Het Europees Hof van Justitie is het rechterlijke orgaan. De Europese Centrale Bank 
(ECB) is de centrale bank die verantwoordelijk is voor het beheer van de euro en het monetaire beleid 
in de eurozone. De Europese Rekenkamer is tot slot verantwoordelijk voor de EU-financiën.

Naast deze zeven instellingen zijn er nog veel andere gespecialiseerde agentschappen, organen en 
instellingen die stuk voor stuk een belangrijke rol spelen binnen de Europese Unie. Zo heb je misschien 
al gehoord van twee adviesorganen van de Europese instellingen: het Europees Economisch en Sociaal 
Comité (EESC) en het Europees Comité van de Regio’s (CvdR). 

In dit hoofdstuk kom je meer te weten over de instellingen die betrokken zijn bij het 
besluitvormingsproces, evenals de Europese Raad, het Europees Hof van Justitie en de Europese 
Centrale Bank. 

Door de jaren heen zijn meer dan 10 000 pagina’s EU-wetgeving opgesteld. Er zijn krachtige regels en 
waarborgen nodig om ervoor te zorgen dat de EU kan voorzien in de behoeften en verwachtingen van 
de 500 miljoen burgers en van bedrijven in de lidstaten. De meeste wetsvoorstellen worden door de 
Europese Commissie ingediend en moeten vervolgens door zowel het Europees Parlement als door de 
Raad van de Europese Unie worden goedgekeurd voordat ze in wetten kunnen worden omgezet.

© Europese Unie, 2017 - Bron: EP
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1. HET EUROPEES PARLEMENT

Wie?
Het Europees Parlement bestaat uit maximaal 751 leden (EP-leden). Sinds 1979 worden deze leden 
elke vijf jaar rechtstreeks gekozen. Het aantal leden per lidstaat is min of meer evenredig aan het aantal 
inwoners van de lidstaat, met een minimum van 6 en een maximum van 96 EP-leden per lidstaat. Een 
overzicht van het aantal EP-leden per land vind je op www.europarl.europa.eu/meps. 

België heeft 21 vertegenwoordigers in het Europees Parlement, verdeeld over 3 kiescolleges: 12 voor 
het Nederlandstalige kiescollege, 8 voor het Franstalige en 1 voor het Duitstalige kiescollege. Voor een 
overzicht van de huidige Belgische leden van het Europees Parlement (zittingsperiode 2014-2019) ga je 
naar www.europarl.europa.eu/belgium/nl/belgische-ep-leden. 

De voorzitter van het Europees Parlement wordt gekozen voor een termijn van tweeënhalf jaar, de helft 
van de zittingsperiode van EP-leden, en kan worden herkozen. De huidige voorzitter is Antonio Tajani. 

Wist je dit? Het VK en de brexit: wat gebeurt er met de 73 zetels?

Nu het VK aan het onderhandelen is over het vertrek uit de Europese Unie zijn er verschillende 
voorstellen voor de 73 Britse zetels in het Europees Parlement. Sommigen vonden dat deze 
zetels moesten worden verdeeld over alle lidstaten. Weer anderen vonden dat de zetels leeg 
moesten blijven en dat het Parlement verder moest gaan met minder zetels. Vooral bij toetreding 
van nieuwe lidstaten zou deze laatste optie het gemakkelijker maken zetels aan deze lidstaten 
toe te wijzen zonder tot herverdeling over te hoeven gaan. Weer een ander idee bestond erin 
de zetels te “europeaniseren” en een pan-Europese kieslijst te creëren, wat inhoudt dat deze EP-
leden door alle Europeanen zouden worden gekozen, en niet meer vanuit de lidstaten, zoals nu 
het geval is. 

De optie die nu voorligt, is een combinatie van de eerste twee: het aantal EP-leden wordt 
teruggebracht van 751 naar 705. Op deze manier zouden 46 van de 73 Britse zetels beschikbaar 
zijn voor mogelijke nieuwe lidstaten. De andere 27 Britse zetels zouden dan onder de 14 lidstaten 
worden verdeeld die nu licht ondervertegenwoordigd zijn. Het plan voor een pan-Europese 
kieslijst haalt het waarschijnlijk niet. 

© Europese Unie, 2017 - Bron: EP 
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Taken
Het Europees Parlement is het wetgevend orgaan van de EU, keurt de EU-begroting goed en houdt 
toezicht op alle EU-instellingen.  

- Gedeelde wetgevende macht: het Europees Parlement neemt samen met de Raad van de 
Europese Unie EU-wetgeving aan op basis van voorstellen van de Europese Commissie. 

- Begrotingsbevoegdheid: het Europees Parlement beslist samen met de Raad van de Europese 
Unie over de volledige jaarlijkse begroting van de EU. De uiteindelijke beslissing hierover wordt 
genomen door het Parlement.

- Toezichtsbevoegdheid: het Parlement houdt toezicht op de werkzaamheden van de Europese 
Commissie en de andere EU-instellingen. Het kiest bovendien de voorzitter van de Europese 
Commissie en kan de Europese Commissie in haar geheel goedkeuren/afwijzen. 

Werking
De leden van het Europees Parlement behartigen jouw belangen in de EU. De EP-leden zetelen niet 
op basis van hun land, maar op basis van hun politieke familie of fractie. Op dit moment zijn er acht 
politieke fracties in het Europees Parlement (zie afbeelding). 

Afbeelding van de zetelverdeling naar politieke fractie in het Europees Parlement op basis van de verkiezingsuitslag van 2014 (2014-2019). 

De werkzaamheden worden voorbereid in kleinere thematische parlementaire commissies, zoals de 
commissie Landbouw of de commissie Vervoer. Het Europees Parlement neemt beslissingen met 
meerderheid van stemmen. 

Straatsburg is de officiële zetel van het Europees Parlement. Eén week per maand komen de EP-leden 
in Straatsburg bijeen voor een plenaire (voltallige) vergadering. In de overige weken komen de EP-
leden bijeen voor vergaderingen van parlementaire commissies, fractievergaderingen en tussentijdse 
plenaire vergaderingen in Brussel. Het secretariaat van het Europees Parlement bevindt zich in 
Luxemburg.

Wist je dit?  “In verscheidenheid verenigd”

De huidige EU met 28 lidstaten telt 24 officiële talen. Ieder EP-lid mag zijn eigen taal spreken in 
het Europees Parlement. Daarnaast zijn alle officiële EU-documenten beschikbaar in 24 talen, 
zodat alle EU-burgers de documenten in hun eigen taal kunnen lezen. 

Meer informatie: www.europarl.europa.eu 
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2. DE EUROPESE RAAD

Wie?
De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter 
van de Europese Raad en de voorzitter van de Europese Commissie. De meeste landen, waaronder 
België, worden bij de vergaderingen van de Europese Raad vertegenwoordigd door hun eerste minister 
(premier). In sommige landen, zoals Frankrijk, is de president staatshoofd/regeringsleider en is hij of zij 
diegene die zijn land vertegenwoordigt bij de vergaderingen.  

De huidige permanente voorzitter van de Europese Raad is Donald Tusk. 

Taken
De Europese Raad is geen wetgevende instelling van de EU en houdt zich dus niet bezig met het 
onderhandelen over of het goedkeuren van EU-wetgeving, maar bepaalt de algemene politieke 
koers en prioriteiten van de EU. De Europese Raad heeft daardoor een grote invloed, aangezien hier 
de belangrijkste beleidsbeslissingen worden genomen. Zo bepaalt de Europese Raad bijvoorbeeld of 
een land tot de EU kan toetreden, of er meer samenwerking moet komen op bepaalde gebieden en 
hoe de EU omgaat met actuele gebeurtenissen, zoals de vluchtelingencrisis. 

Werking
De Europese Raad komt minstens vier keer per jaar bijeen, meestal in Brussel. In de praktijk gebeurt 
dit veel vaker. Vooral in tijden van crisis – tijdens de eurocrisis bijvoorbeeld – worden vaker Europese 
toppen georganiseerd. Zo’n Europese top kan altijd op veel aandacht van de pers rekenen. 
Traditiegetrouw wordt bij iedere bijeenkomst een “familiefoto” gemaakt van de staatshoofden en 
regeringsleiders (zie foto).

De meest beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen, wat wil zeggen dat alle 
staatshoofden/regeringsleiders moeten instemmen met een gezamenlijk akkoord. 

Meer informatie www.european-council.europa.eu

Familiefoto van een Europese top op 29 september 2017 © Europese Unie 
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3. DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE/DE RAAD VAN MINISTERS

Wie?
De Raad van de Europese Unie (ook de Raad van 
Ministers of Ministerraad genoemd) bestaat uit 28 
leden: één minister voor elke lidstaat. In de praktijk 
zijn er tien raadsformaties (zie tekstvak). De ministers 
komen bijeen volgens hun beleidsdomein(en). 
Welke ministers aanwezig zijn bij de vergadering 
hangt dus af van het onderwerp. Als er bijvoorbeeld 
een vergadering wordt gehouden over de 
roamingkosten, komen de ministers van de lidstaten 
die verantwoordelijk zijn voor telecommunicatie 
bijeen in de Raad Vervoer, Telecommunicatie en 
Energie. Als de vergadering over financiën gaat, 
komen de ministers van Economische Zaken en 
Financiën van de lidstaten samen in de Raad Ecofin. 

Taken
De Raad heeft de volgende taken:

- Gedeelde wetgevende macht: de Raad van de EU onderhandelt samen met het Europees 
Parlement over EU-wetgeving en neemt deze aan, op basis van voorstellen van de Europese 
Commissie. 

- Begrotingsbevoegdheid: de Raad van de EU stelt samen met het Europees Parlement de 
jaarlijkse begroting van de EU vast.

- Coördinatie van het beleid van de lidstaten: de Raad is verantwoordelijk voor het afstemmen 
van het beleid van de lidstaten op specifieke domeinen, zoals onderwijs, cultuur, economisch 
en fiscaal beleid en werkgelegenheid. 

- Ontwikkeling van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU:  
de Raad is verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU aan de hand van door de Europese Raad opgestelde richtsnoeren. 

De tien raadsformaties
- Algemene zaken
- Buitenlandse Zaken
- Economische en Financiële Zaken 

(“Ecofin”)
- Justitie en Binnenlandse Zaken 
- Werkgelegenheid, Sociaal 

Beleid, Volksgezondheid en 
Consumentenzaken

- Concurrentievermogen (Interne Markt, 
Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart)

- Vervoer, Telecommunicatie en Energie
- Landbouw en Visserij
- Milieu 
- Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en 

Sport

Bijeenkomst van de Raad van Ministers van Ecofin, februari 2017 © Europese Unie
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Werking
De ministers in de Raad van de Europese Unie vertegenwoordigen hun eigen land en komen dan ook 
op voor de belangen van dit land. 

De Raad neemt de meeste beslissingen met gekwalificeerde meerderheid, ook wel “het beginsel van de 
dubbele meerderheid” genoemd. Voor een gekwalificeerde meerderheid moet aan twee voorwaarden 
worden voldaan: 

-  55% van de lidstaten moet voor een voorstel stemmen (op dit moment gaat het om 16 van de 
28 lidstaten);

-  deze lidstaten maken minstens 65 % van de totale EU-bevolking uit. 

Dit betekent dat een voorstel kan worden tegengehouden wanneer minstens 4 lidstaten die samen 
35 % van de totale EU-bevolking uitmaken tegen het voorstel stemmen. In sommige gevallen stemt 
de Raad met eenparigheid van stemmen. In die gevallen moeten alle landen het wetsvoorstel 
goedkeuren.

Meer informatie: www.consilium.europa.eu
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4. DE EUROPESE COMMISSIE

Wie?
De Europese Commissie bestaat uit 28 leden, één voor elke lidstaat. Ieder lid is verantwoordelijk voor 
zijn eigen specifieke beleidsdomein. 

Om de vijf jaar wordt er een nieuw college van commissarissen gekozen. De huidige samenstelling van 
de Commissie geldt van 2014 tot 2019. Marianne Thyssen is de huidige commissaris genomineerd 
door België. Ze is binnen de Europese Commissie verantwoordelijk voor Werk, Sociale Zaken, 
Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit. 

De huidige voorzitter van de Commissie is de Luxemburger Jean-Claude Juncker. 

Taken
De Europese Commissie is de “regering” van de Europese Unie. De Commissie heeft:

- Het initiatiefrecht: Als enige instelling die wetsvoorstellen kan opstellen, is de Europese 
Commissie de drijvende kracht achter het Europese besluitvormingsproces. Als de Commissie 
bijvoorbeeld vindt dat de invoer van zeehondenproducten in de EU moet worden verboden, 
dient ze hiertoe een wetsvoorstel in. 

- De uitvoerende macht: De Commissie voert de regels en voorschriften van de Europese Unie 
uit. Dit betekent dat de Commissie verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in de 
Unie. 

- Controlebevoegdheid: De Commissie controleert of alle actoren, zoals de lidstaten en 
bedrijven, zich aan de Europese wetgeving houden. Zo heeft de Commissie Microsoft beboet 
omdat dit bedrijf de Europese concurrentieregels had geschonden. 

Naast al deze verantwoordelijkheden vertegenwoordigt de Commissie de Europese Unie in het 
buitenland en bij internationale organisaties, zoals de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Werking
De Europese Commissie verdedigt de algemene belangen van Europa. De leden van de Commissie 
proberen zo veel mogelijk beslissingen met eenparigheid van stemmen te nemen. In alle andere 
gevallen nemen ze voorstellen aan met meerderheid van stemmen (waarbij elk lid één stem heeft).

Meer informatie www.ec.europa.eu

De Europese Commissie 2014-2019 © Europese Unie, 2017
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5. HET EUROPEES HOF VAN JUSTITIE

Wie?
Het Europees Hof van Justitie heeft 28 rechters: één rechter voor elke lidstaat. Er zijn elf advocaten-
generaal die de rechters bijstaan bij het voorbereiden van uitspraken. 

Taken
Het Hof treedt op als onafhankelijke scheidsrechter die uitspraak doet wanneer zich problemen 
tussen de lidstaten, instellingen en burgers van de Europese Unie voordoen. Het Hof legt bovendien 
de EU-wetgeving uit om te waarborgen dat deze wetgeving in alle EU-landen op dezelfde manier 
wordt toegepast en zorgt ervoor dat alle lidstaten en EU-instellingen zich aan de EU-wetgeving 
houden. 

Voorbeeld van een uitspraak:  Brown tegen Rentokil 

Mary Brown, een Britse vrouw die als chauffeur bij Rentokil werkte, werd ontslagen nadat 
ze langere tijd niet kon werken vanwege zwangerschapsproblemen. In 1998 oordeelde het 
Europees Hof van Justitie dat dit ontslag in strijd was met de EU-wetgeving. Het Hof oordeelde 
dat dit ontslag een voorbeeld was van discriminatie op grond van geslacht. 

Meer informatie: http://curia.europa.eu

Hof van Justitie van de Europese Unie. Hoorzitting in de grote kamer van het Hof van Justitie © Europese Unie
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6. DE EUROPESE CENTRALE BANK (ECB)

Wie?
De Europese Centrale Bank (ECB) werd in 1998 opgericht en is verantwoordelijk voor het Europees 
economisch en monetair beleid en het beheer van de euro. 

De Italiaan Mario Draghi is sinds november 2011 voorzitter van de ECB. 

Het hoogste besluitvormingsorgaan van de ECB is de Raad van bestuur. Deze raad bestaat uit de zes 
directieleden en de presidenten van de nationale centrale banken van de 19 landen van de eurozone. 

Taken
Een van de belangrijkste taken van de ECB is het waarborgen van de prijsstabiliteit in de eurozone 
om er zo voor te zorgen dat de koopkracht van de euro niet door de inflatie wordt beïnvloed. De ECB 
doet dit door de hoeveelheid geld in omloop te beheren. De ECB bepaalt de rentevoeten, houdt zicht 
op de prijsontwikkelingen in de hele eurozone en geeft eurobankbiljetten uit. 

Sinds 2014 heeft de ECB een nieuwe taak die losstaat van de drie hierboven genoemde monetaire 
taken: bankentoezicht. Er werd afgesproken dat alle grote banken in de eurozone rechtstreeks onder 
toezicht van de ECB staan.

Werking
De ECB werkt samen met het Europees Stelsel van centrale banken (dit stelsel bestaat uit de ECB plus 
alle nationale banken van de EU-lidstaten) en is een onafhankelijke instelling. Het beleid van de ECB is 
vooral gericht op het algemeen belang van de eurozone. 

Meer informatie: www.ecb.europa.eu

De Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank © Europese Unie
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2. HOE KOMT EU-WETGEVING TOT STAND? 

Het besluitvormingsproces in de Europese Unie: de gewone wetgevingsprocedure 

VERLOOP
Nieuwe Europese wetgeving komt meestal als volgt tot stand (gewone wetgevingsprocedure):

1. De Europese Commissie doet een wetsvoorstel

- op eigen initiatief,

- of op verzoek van het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad van Ministers of naar 
aanleiding van het Europees burgerinitiatief. Het is aan de Europese Commissie om te beslissen 
of ze een verzoek accepteert of niet. 

2. Het wetsvoorstel van de Europese Commissie wordt naar het Europees Parlement en naar de 
Raad van Ministers gestuurd. 

3. Deze twee instellingen kunnen het voorstel naar eigen voorkeur aanpassen en hierover stemmen. 

4. Wanneer het wetsvoorstel door zowel het Europees Parlement als de Raad van Ministers is 
aangenomen en goedgekeurd (= compromis) is de nieuwe regel/richtlijn/verordening een feit. 

Europese Commissie

Europees ParlementRaad van de Europese Unie
© European Union 2017© European Union 2017

© European Union 2017
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5. Soms moet de volledige wet in de hele EU worden toegepast (= verordening), maar soms moet 
deze nieuwe Europese regel worden omgezet in nationale wetgeving (= richtlijn). Binnen dit 
kader hebben landen vaak de vrijheid om bepaalde zaken zelf vast te stellen. Zo heeft de EU 
bepaald dat alle ouders in de EU het recht hebben op ten minste vier maanden ouderschapsverlof. 
Het staat iedere lidstaat vrij om meer tijd vrij te geven – bijvoorbeeld vijf maanden – maar de 
lidstaten mogen dit minimum niet verlagen tot bijvoorbeeld twee maanden. 

6. De Europese Commissie moet controleren of de lidstaten en bedrijven de regels op de juiste 
manier toepassen. 

ANDERE INSTELLINGEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET BESLUITVORMINGSPROCES
- In het geval van conflicten of onzekerheden komt het Europees Hof van Justitie tussenbeide. 

- In sommige gevallen geven het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Europees 
Comité van de Regio’s advies aan het Europees Parlement en de Raad van Ministers. 

HET EUROPEES BURGERINITIATIEF
Wanneer meer dan één miljoen burgers uit minstens zeven verschillende EU-landen een bepaald 
voorstel ondertekenen, kunnen ze de Europese Commissie vragen dit voorstel als wetsvoorstel in 
overweging te nemen.  

LOBBYGROEPEN
Er zijn in Brussel circa 30 000 lobbyisten die het besluitvormingsproces in hun eigen voordeel proberen 
te beïnvloeden. Er zijn lobbyisten die zich sterk maken voor bedrijven, ngo’s of belangengroepen. 

Om te zorgen voor meer transparantie, wordt lobbyisten gevraagd zich in te schrijven in het trans-
parantieregister (http://ec.europa.eu/transparencyregister). Sommige initiatieven uit de non-profit-
sector zijn erop gericht zo duidelijk mogelijk aan te geven wie het meest lobbyt, hoeveel geld hieraan 
wordt uitgegeven enz.: www.lobbyfacts.eu (alleen in het Engels) en https://corporateeurope.org. 
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3. ROLLENSPEL:  
IN DE HUID VAN EEN EUROPARLEMENTSLID

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DE TIEN THEMA’S 
In de oefening “In de huid van een Europarlementslid” komen verschillende concrete thema’s aan 
bod. In sommige gevallen zijn de discussies al afgerond en heeft de EU inmiddels specifieke wetten 
en regels aangenomen. In andere gevallen is het debat nog volop aan de gang. Hieronder vind je 
achtergrondinformatie en de stand van zaken voor elk thema. 
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1. ROKEN IN DE EU

Situatie
- Eén op de vier Europeanen rookt. 

- 80 % van de rokers begint voor zijn 18e met roken.

- Twee op de drie rokers sterven aan de gevolgen van roken. 

- Jaarlijks overlijden er wereldwijd meer dan zes miljoen mensen aan de gevolgen van roken. 

- Miljoenen rokers lijden aan ziekten die met roken verband houden, zoals kanker. 

- De EU schat dat roken het Europese gezondheidszorgsysteem 25 miljard euro per jaar kost. 

Tabak is een moordenaar van formaat: twee op de drie rokers sterven aan de gevolgen van roken, één 
op de vier rokers wordt niet ouder dan zestig. De meeste rokers beginnen voor hun 18e met roken. 
De marketing van de tabaksindustrie is nadrukkelijk gericht op jongeren. De industrie noemt deze 
jongeren ook wel “vervangrokers”: de bedoeling is dat deze jongeren als vervanging voor overleden 
rokers dienen. Sigaretten zijn enorm verslavend: als je er eenmaal mee begint, is het ontzettend moeilijk 
te stoppen. Naast nicotine maken nog eens honderden toegevoegde stoffen, zoals suiker, ammoniak 
en hoestdempers, sigaretten nog eens extra verslavend. 

Wat doet de EU?
Om te voorkomen dat jongeren gaan roken, richt de Europese Unie zich op preventie (= ervoor zorgen 
dat mensen niet beginnen met roken) en ontmoediging (= ervoor zorgen dat zo min mogelijk mensen 
roken of dat zo veel mogelijk mensen stoppen met roken). 

Daarom moet er volgens de Europese regels op ieder pakje sigaretten dat in de EU wordt verkocht een 
gecombineerde gezondheidswaarschuwing staan (een foto, een waarschuwende tekst en informatie 
over diensten voor het stoppen met roken). Dit alles in de officiële taal/talen van het EU-land waar de 
sigaretten worden verkocht. Op deze manier informeert de EU kopers over de gevaren van roken. 

Ook het maken van reclame voor tabaksproducten is aan banden gelegd: campagnes die het roken 
stimuleren, zijn verboden. 

Voorbeelden van gecombineerde waarschuwingen voor België. Bron: Europese Commissie: https://ec.europa.eu/health/tobacco/law/pictorial_en 
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Naast deze regels voor de verkoop van en reclame voor tabaksproducten, doet de EU aanbevelingen 
aan de EU-landen om het roken te verbieden in overheidsgebouwen, publieke en andere ruimten. 
Uiteindelijk beslissen de landen echter zelf of ze die aanbevelingen volgen. 

In 2014 keurde de EU strengere regels voor tabaksproducten goed. Deze regels werden in 2016 van 
kracht:  

- De verkoop van sigaretten met kenmerkende smaakjes, zoals menthol, is sindsdien verboden. 

- De waarschuwingen op de sigarettenpakjes moeten minstens 65 % van het pakje bedekken 
en er is een reeks vooraf bepaalde gecombineerde waarschuwingen vastgesteld per land (zie 
afbeelding). 

- Er is een maximum toegestane hoeveelheid nicotine in e-sigaretten. 

In het oorspronkelijke wetsvoorstel was nog sprake van witte, “neutrale” sigarettenpakjes zoals ook in 
Australië worden gebruikt. De EU-instellingen konden het echter niet eens worden over dit onderwerp. 
Ook het voorstel om de minimumleeftijd voor het kopen van tabak in de hele EU te verhogen naar 18 
jaar heeft het niet gehaald. 

Iedere lidstaat kan echter zelf besluiten om al dan niet strengere regels toe te passen: zo heeft Frankrijk 
besloten om vanaf mei 2016 neutrale sigarettenpakjes te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het tweede 
land ter wereld waar dit gebeurt, na Australië. De prijs van tabaksproducten verschilt daarnaast van land 
tot land. Het EU-land met de goedkoopste sigaretten is Bulgarije, waar een pakje ongeveer 2,60 euro 
kost. In Ierland en het VK zijn sigaretten het duurst, met prijzen van meer dan 10,00 euro per pakje. 
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2. MAXIMAAL VOLUME VAN PERSOONLIJKE MUZIEKSPELERS

Situatie
In de afgelopen 25 jaar zijn draagbare muziekspelers steeds populairder geworden. Het begon met de 
walkman (cassettes), gevolgd door de discman en mp3-spelers. Nu zijn muziekspelers vaak apps op 
smartphones. Een van de redenen dat steeds jongere mensen gehoorproblemen of oorsuizen hebben 
is het gebruik van draagbare muziekspelers. Uit onderzoek is gebleken dat sommige persoonlijke 
muziekspelers net zoveel geluid maken als een opstijgend vliegtuig, wat enorme schade kan 
veroorzaken. Enkele feiten:

- De decibelschaal werkt als volgt: regen is 50 dB, een gesprek 60 dB, en het geluid in een 
nachtclub haalt vaak 100 dB. Een toename van 10 dB houdt in dat het geluid tien keer harder 
klinkt. 

- Vijftig tot honderd miljoen mensen in de Europese Unie luisteren dagelijks naar muziek op een 
persoonlijke muziekspeler (mp3-spelers zoals een iPod of muziekspelers op mobiele telefoons). 
Vijf tot tien procent van die Europeanen loopt het risico op gehoorschade omdat ze te lang 
naar te harde muziek luisteren. 

- Te lang naar te harde muziek luisteren kan tinnitus veroorzaken, een suizende, hoge toon in 
het oor. Op de lange termijn kan dit leiden tot chronisch gehoorverlies. Eén op de vijf jongeren 
heeft al last van oorsuizen. Eén op de drie jongeren heeft hier af en toe last van.

- Het grootste gevaar schuilt in de “oortjes” omdat die het geluid nog dieper in het oor laten 
doordringen. 

- Als je gehoor eenmaal achteruitgaat, wordt het nooit meer beter. 

- Zo kun je veilig naar muziek luisteren: bij 80 dB kun je maximaal veertig uur per week naar 
muziek luisteren en bij 89 dB is dat maximaal vijf uur per week. 

Wat doet de EU?
De Europese Unie probeert ons gehoor te beschermen. Nadat het effect van lang luisteren naar harde 
muziek duidelijk uit onderzoek duidelijk werd, besloot de EU maatregelen te nemen. In maart 2013 
stelde de EU deze norm voor, voor alle persoonlijke, draagbare muziekspelers, met inbegrip van de 
apps op mobiele telefoons:

Foto van Mimagephotos
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- In de EU verkochte persoonlijke muziekspelers en mobiele telefoons moeten standaard een 
maximaal volume van 85 dB hebben.

- Gebruikers kunnen het volume handmatig tot 100 dB verhogen. Wanneer gebruikers dit doen, 
ontvangen ze iedere twintig uur dat ze muziek luisteren een waarschuwing over mogelijke 
gehoorschade. 

Deze EU-norm is op vrijwillige basis. EU-normen groeien echter vaak uit tot de nieuwe norm voor de 
industrie.
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3. DE EUROPESE DEMOCRATIE

Situatie
- Verkiezingen zijn het moment waarop de burgers bepalen wie hen gaan vertegenwoordigen. 

Steeds minder Europeanen gaan bij de Europese verkiezingen echter naar de stembus: in 1979 
was dit nog 65 %, in 2014 nog maar 42,6 %. Deze lage opkomst is het gevolg van het feit dat 
veel mensen “niet geïnteresseerd zijn in de politiek” of denken dat “hun stem er toch niet toe 
doet”. De grootste groep niet-stemmers bij de vorige Europese verkiezingen waren jongeren 
(18-24 jaar). 

- De meeste Europeanen zijn niet verplicht om te stemmen: de stemplicht bestaat alleen in 
België, Griekenland en Luxemburg. In alle andere EU-lidstaten is het stemmen een recht en 
geen verplichting. 

- Sommige nieuwsberichten, vooral berichten die via sociale media worden verspreid, zijn 
nepnieuws. Gedurende een periode van 15 maanden (2016-2017) identificeerde het Europees 
agentschap East StratCom Task Force 2 500 nepberichten over Europa, Europese landen en de 
EU, in 18 verschillende talen. Dit nepnieuws heeft (vaak in negatieve zin) een invloed op het 
beeld dat mensen van de EU hebben. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Tijdens de campagne 
in aanloop naar het brexitreferendum werd bijvoorbeeld een groot aantal onjuiste feiten over 
de EU en de mogelijke voordelen van het vertrek uit de EU verspreid. Dit soort berichten kan tot 
verwarring leiden en ervoor zorgen dat mensen gaan stemmen op basis van foute informatie. 

Wat doet de EU?
Sinds 1979 kiezen de Europese burgers om de vijf jaar een nieuw Europees Parlement. Volgens 
de EU-wetgeving moet het gaan om een geheime stemming en om rechtstreekse algemene 
verkiezingen (één stem per volwassene). De verkiezing moet bovendien zijn gebaseerd op evenredige 
vertegenwoordiging.  Naast deze gemeenschappelijke regels gelden voor de verkiezingen ook 
nationale bepalingen, die sterk uiteen kunnen lopen. Daarnaast kunnen burgers alleen stemmen op 
kandidaten uit hun eigen land of hun eigen regionale kiesdistrict. Het is aan de lidstaten om te bepalen 
of er een stemrecht of stemplicht geldt. 

© Europese Unie, 2017 – Europees Parlement
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Om ervoor te zorgen dat burgers nauwer bij het Europees beleid betrokken raken en de EU tot een 
democratischer geheel te maken, is in de afgelopen jaren een aantal nieuwe initiatieven gelanceerd:

- Het Europees burgerinitiatief: Wanneer ten minste één miljoen Europeanen uit minstens 
zeven verschillende EU-lidstaten een burgerinitiatief ondertekenen, kunnen zij de Europese 
Commissie verzoeken om met een wetsvoorstel te komen. 

- “Topkandidaten”: Bij de meest recente verkiezingen van 2014 wezen vijf Europese politieke 
partijen een “topkandidaat” aan. Er was afgesproken dat de kandidaat van de Europese politieke 
partij die de meeste zetels in het Europees Parlement zou winnen, de nieuwe voorzitter van de 
Europese Commissie zou worden. Dit werd uiteindelijk Jean-Claude Juncker, de topkandidaat 
van de grootste fractie in het Europees Parlement, de Europese Volkspartij. 

Er zijn nog meer voorstellen gedaan om mensen aan te sporen te stemmen bij de Europese 
verkiezingen, maar deze zijn nog niet in de praktijk gebracht. Bijvoorbeeld: 

- Een pan-Europese kieslijst, zodat de kandidaten voor het Europees Parlement kunnen worden 
gekozen door alle Europese burgers en niet meer alleen door burgers uit hun eigen land of 
regionale kiesdistrict. 

- Rechtstreekse verkiezing van de voorzitter van de Europese Raad (naar voorbeeld van de 
rechtstreekse verkiezing van de president van de VS). 

Weer een ander idee is het stemmen in de Europese verkiezingen verplicht te maken. De gedachte 
hierachter is dat alleen met een opkomst van 100 % de wil van de burger echt tot uiting kan komen. De 
hoop is dan dat alle kiezers zich goed informeren voor ze het stemhokje instappen. Op deze manier kan 
ook worden voorkomen dat mensen ervan worden weerhouden te stemmen. De meeste lidstaten zien 
stemmen echter als een recht en niet als een plicht, en deze lidstaten geven de burgers dan ook de 
vrijheid om niet te stemmen. 

Het is van groot belang dat burgers hun stem uitbrengen op basis van juiste informatie. Om nepnieuws 
over de EU tegen te gaan, werd in 2015 de East StratCom Task Force opgericht. Dit agentschap traceert, 
analyseert en weerlegt nepberichten over de EU, die grotendeels uit Rusland komen. De EU heeft de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend en bestraft de verspreiding van valse 
informatie dan ook niet. Dit verdrag waarborgt immers de vrijheid van meningsuiting, het recht op 
toegang tot informatie en de persvrijheid. Persvrijheid houdt in dat vrije en onafhankelijk media nieuws 
kunnen brengen zonder angst voor inmenging, vervolging of discriminatie. 

Meer informatie over het Europese kiesstelsel:  
www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_1.3.4.pdf  

Website van de East StratCom Task Force over nepnieuws over de EU: euvsdisinfo.eu/ (alleen 
beschikbaar in het Engels, Duits en Russisch)
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4. DIEREN BESCHERMEN TEGEN DIERPROEVEN

Situatie
Al jarenlang strijden dierenrechtenorganisaties voor de rechten van dieren in testlaboratoria. 
Dierproeven zijn soms niet noodzakelijk en dienen geen “hoger doel”. Dit is vooral het geval bij 
dierproeven voor de cosmetica-industrie. Soms zijn dierproeven echter wel nodig, bijvoorbeeld:

- Voor het verzamelen van kennis over mens en dier (wetenschappelijk onderzoek)

- Voor het ontwikkelen en produceren van medicijnen die zijn gericht op het beschermen en 
verbeteren van de gezondheid van mens en dier

- Om de veiligheid van producten te testen

- Om praktijkervaring op te doen voor  het behandelen van mens en dier (onderwijs)

Wat doet de EU?
De Europese Unie wil niet dat dieren onnodig lijden en heeft daarom een aantal regels vastgesteld om 
het welzijn van dieren te verbeteren. Deze regels omvatten onder meer een verbod op dierproeven 
voor cosmetica (sinds 2004) en voor ingrediënten van cosmetica (sinds 2009). Daarnaast geldt er 
in de EU sinds 2013 een verbod op handel in cosmetische producten die zijn ontwikkeld op basis 
van dierproeven. Het wetsvoorstel in de opdracht sluit dan ook zeer nauw aan bij de daadwerkelijke 
Europese regels. 
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Situatie
De EU wil de verschillende economieën van de lidstaten zo veel mogelijk afstemmen tot één grote 
economie en zo een echte eengemaakte markt creëren. Binnen zo’n economie is het van belang dat 
mensen in elk lidstaat kunnen werken zonder dat zij hierbij te maken krijgen met administratieve 
belemmeringen. Ongeveer twee miljoen vacatures in de EU kunnen momenteel niet worden vervuld. 
Volgens gegevens van Eurostat woonde in 2014 naar schatting slechts 3% van alle Europese burgers 
(15,3 miljoen mensen) in een ander EU-land. 

Wat doet de EU?
Iedere burger van de Europese Unie mag in een ander EU-land werken (en wonen) zonder 
werkvergunning. Daarnaast moeten werknemers uit andere lidstaten hetzelfde worden behandeld 
als de werknemers in de lidstaat waar zij werken. Dit houdt in dat ze dezelfde arbeidsvoorwaarden 
hebben (loon, aantal vrije dagen enz.) als de burgers van die lidstaat. Deze werknemers betalen 
socialezekerheidsbijdragen (belasting) aan het gastland en hebben recht op dezelfde sociale 
uitkeringen en belastingvoordelen als de werknemers van het gastland zelf. 

In sommige landen wordt het vrije verkeer van werknemers voor burgers van nieuwe lidstaten echter 
beperkt. Op dit moment is dit alleen het geval voor Kroatische burgers. Deze beperkingen moeten 
uiterlijk in juli 2020 zijn opgeheven. 

De EU wil een omgeving creëren waarin de mobiliteit van werknemers zo veel mogelijk 
wordt gestimuleerd. Dit wil de EU onder meer realiseren door de invoering van een Europese 
ziekteverzekeringskaart, het coördineren van de socialezekerheidsstelsels en de pensioenregelingen. 

Voor werknemers die door hun werkgever op tijdelijke basis worden uitgezonden (= gedetacheerde 
werknemers), en grensarbeiders, die in hun eigen land wonen maar in een andere lidstaat werken, 
gelden weer andere regels. 

5. WERKEN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT –  
     HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN 
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6. EEN EU-LEGER? 

Situatie
Als het gaat over handel, is de EU op wereldvlak een ware reus: de handel met en binnen de EU is 
goed voor ongeveer een vijfde van de wereldhandel. Maar als het gaat over het buitenlands beleid, 
verschillen de EU-lidstaten vaak van mening. De EU heeft bovendien geen leger om een krachtige 
stem te laten horen in de wereldpolitiek. Buitenlands beleid en defensie zijn nog altijd nationale 
aangelegenheden waarover de lidstaten de uiteindelijke beslissingen nemen.    

Wat doet de EU?
Al sinds het begin van de Europese samenwerking in de jaren 50 gaan er stemmen op om een 
Europees leger in het leven te roepen. Deze plannen zijn echter nooit uitgevoerd. Iedere lidstaat heeft 
zijn eigen leger en beslist zelf waar, wanneer en of dit leger wordt ingezet. 

De EU heeft wel een aantal instrumenten om op te treden in crisissituaties: 

- Sinds 2007 beschikt de EU over gevechtsgroepen. Er zijn momenteel 18 gevechtsgroepen, 
die ieder uit 1 500 mannen en vrouwen bestaan. Deze groepen kunnen worden ingezet voor 
militaire interventies in crisissituaties en staan onder Europees bevel. De Europese Raad moet 
met eenparigheid van stemmen beslissen of de groepen worden ingezet. 

- Daarnaast zijn er EU-missies op ad-hocbasis die buiten de EU worden ingezet voor 
vredeshandhaving, conflictpreventie en internationale veiligheid. De troepen worden voor 
twee soorten missies ingezet:

- Civiele missies (bijvoorbeeld voor het opleiden van politieagenten)

- Militaire missies (bijvoorbeeld voor het optreden tegen piraterij)

De Europese Raad beslist over iedere afzonderlijke ad-hocmissie. Landen kunnen vrijwillig 
aan deze missies deelnemen. De EU heeft tot dusver circa twintig civiele en militaire missies 
uitgevoerd. De meest bekende missies zijn de wederopbouw in Atjeh (Indonesië) na de 
tsunami en het bestrijden van piraterij in de Hoorn van Afrika. 

Het is van belang te onthouden dat EU-interventies altijd worden uitgevoerd binnen de richtsnoeren 
van de Verenigde Naties (VN) en in nauwe samenwerking met de NAVO (Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie). 
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De samenwerking op het gebied van buitenlandse zaken en defensie neemt wel steeds verder toe: 

- Het Europees Defensieagentschap zorgt ervoor dat de lidstaten samen militair materieel 
aanschaffen en gezamenlijk onderzoek op het gebied van defensietechnologie verrichten. Op 
deze manier kunnen de kosten worden gedrukt. 

- De EU heeft sinds kort haar eigen “buitenlandse dienst”, de Europese Dienst voor extern 
optreden (EDEO), om het optreden van de EU-landen te coördineren. 

Er is echter nog geen sprake van een echt Europees defensiebeleid. Veel lidstaten willen hun 
beslissingsbevoegdheid met betrekking tot buitenlandse zaken niet overdragen aan de EU. Daarnaast 
hebben de lidstaten soms verschillende meningen over de rol van de EU in de wereld. 
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7. DE EU EN DE KLIMAATOPWARMING 

Situatie
- Ons klimaat is nu al 1 °C warmer dan vóór de industriële revolutie. Het is 99 % zeker dat dit door 

menselijk handelen komt, namelijk door de uitstoot van broeikasgassen. 

- Bij een toename van 2 °C zullen we niet meer in staat zijn de gevolgen te beheersen 
(overstromingen, zware stormen, een stijgende zeespiegel enz.).

- Meer dan 80 % van de EU-uitstoot van broeikasgassen is een rechtstreeks gevolg van het 
verbruik en de productie van energie.

- De EU is verantwoordelijk voor 11 % van de wereldwijde broeikasgasemissies.

De temperatuur van ons klimaat stijgt. Dit is het gevolg van het grootschalige gebruik van 
fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld in de vorm van benzine en diesel voor vervoer, steenkolen in 
elektriciteitscentrales voor het opwekken van elektriciteit, gas voor verwarming), voornamelijk door de 
westerse landen. Wetenschappers van over de hele wereld waarschuwen hier al jaren voor in rapporten 
van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) van de Verenigde Naties. 
De temperatuurstijging zorgt nu al op Europese en wereldwijde schaal voor een stijgende zeespiegel, 
krachtigere en vaker voorkomende stormen, en een toename van droge perioden, bosbranden en 
overstromingen. 

Wat doet de EU?
De EU erkent dat het veel duurder zal zijn (wel tien keer zo duur) wanneer niets aan de 
klimaatopwarming wordt gedaan dan wanneer er nu meteen maatregelen worden genomen. De EU 
neemt deze maatregelen: 

Tot 2020 is het 20-20-20-plan van kracht. Het doel is om tegen 2020:

- het gebruik van hernieuwbare energie te verhogen (minstens 20% van alle 
elektriciteitsopwekking moet uit bijvoorbeeld zonne- of windenergie afkomstig zijn);

- de CO2-uitstoot terug te brengen (met 20% ten opzichte van 1990);

- het energieverbruik te beperken (met 20% ten opzichte van 1990).

Foto van Bill Gabbert
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Intussen is een nieuwe overeenkomst gesloten die tot 2030 van kracht zal zijn. De nieuwe 
doelstellingen zijn:

- meer hernieuwbare energie (minstens 27% tegen 2030);

- minder uitstoot, bijvoorbeeld minder industriële CO2-uitstoot (40% minder tegen 2030);

- een afname van het energieverbruik, energie-efficiëntere apparaten en beter geïsoleerde 
huizen (met minstens 27% tegen 2030).

De langetermijnstrategie van de EU, de “routekaart voor een koolstofarme economie”, heeft tot doel de 
uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80% terug te dringen. 

Omdat de gevolgen van de klimaatopwarming nu al merkbaar zijn, publiceerde de Europese 
Commissie een EU-strategie voor de aanpassing aan de klimaatopwarming. De lidstaten moeten 
nationale actieplannen opstellen om zich voor te bereiden op de onvermijdelijke gevolgen van de 
klimaatopwarming. Dit gaat bijvoorbeeld over het bouwen van dammen tegen stormvloeden. 

De EU speelde ook een belangrijke rol tijdens de wereldwijde onderhandelingen in 2015 over een 
wettelijk bindende overeenkomst om de klimaatopwarming tegen te gaan, het klimaatakkoord van Parijs. 
De EU heeft dit akkoord in oktober 2016 geratificeerd. In deze overeenkomst beloofden de landen hun 
best te doen de temperatuurstijging te beperken tot 2 graden Celsius, en liefst zelfs tot 1,5 graden Celsius. 
Het Akkoord van Parijs is sinds november 2016 van kracht. 
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8. VLUCHTELINGEN IN EUROPA 

Situatie
Door een toenemend aantal conflicten in de wereld slaan steeds meer mensen op de vlucht. Volgens 
het UNHCR is er op dit moment sprake van het grootste aantal ontheemden ooit: nooit eerder 
waren 65,5 miljoen mensen ter wereld gedwongen hun huis te verlaten (2017).  Van alle migranten* 
wereldwijd wordt 13% in Europa opgevangen. Door de wereldwijde stijging zagen ook de Europese 
landen in 2015 ineens een toestroom van migranten, en dus ook een toename van het aantal 
asielaanvragen*. Iedere lidstaat ging hiermee op zijn eigen manier om. Maar omdat deze landen EU-
lidstaten zijn met grotendeels gemeenschappelijke open grenzen, heeft het beleid van de ene lidstaat 
onvermijdelijk een invloed op de andere lidstaten. En dus kwam de nood aan een gemeenschappelijke 
EU-aanpak. 

De buitengrenzen van Europa worden streng bewaakt. Daarom wordt de EU soms “Fort Europa” 
genoemd. Dit leidt ertoe dat migranten mensensmokkelaars (veel) geld betalen om hen via gevaarlijke 
routes naar de EU te smokkelen. Een bekende route is de Middellandse Zee-route, waarbij mensen vaak 
onder gevaarlijke omstandigheden Europa proberen te bereiken. Volgens het ’Missing Migrants Project’ 
heeft deze route tussen begin 2014 en oktober 2017 al aan 20 172 mensen het leven gekost. 

        *Enkele begrippen:

Migrant: een persoon die om welke reden dan ook zijn of haar land van herkomst verlaat. Dit 
is de overkoepelende term. 

Vluchteling: een vluchteling is een specifieke migrant en is zijn thuisland ontvlucht vanwege 
vervolging, oorlog of geweld. Vluchtelingen hebben een gegronde vrees voor vervolging op 
grond van hun afkomst, religie, nationaliteit, politieke overtuiging of lidmaatschap van een 
bepaalde sociale groep.

Asielzoeker: vluchtelingen die een veilig onderkomen in een ander land zoeken, vragen asiel 
aan – het recht om als vluchteling te worden erkend en juridische en materiële ondersteuning 
te ontvangen. Zolang de aanvraag nog in behandeling is, worden deze mensen “asielzoekers” 
genoemd.

Foto van VrijheidHouse
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Wat doet de EU?
Ieder EU-land heeft zijn eigen asielbeleid. In het kader van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel 
(CEAS) zijn voor alle EU-lidstaten echter gemeenschappelijke minimumnormen vastgesteld voor 
de behandeling van asielzoekers en -aanvragen (de Dublin-verordening). Hierin is onder andere het 
volgende bepaald: 

- De lidstaat waar de migrant de EU binnenkomt, is verantwoordelijk voor het beoordelen van de 
asielaanvraag; 

- Iedere asielzoeker heeft recht op onderdak, voedsel en basiszorg terwijl zijn asielaanvraag in 
behandeling is. Dit is de verantwoordelijkheid van de lidstaat die de aanvraag behandelt;

- Migranten kunnen in de EU maar één keer asiel aanvragen. Als één lidstaat de aanvraag 
afwijst, kan de migrant geen asiel aanvragen in een andere lidstaat. Om hier toezicht op te 
houden, worden de vingerafdrukken van alle asielzoekers opgeslagen in de Eurodac-database. 

Als reactie op de plotse grootschalige en ongecontroleerde komst van migranten in 2015, stelde de EU 
een aantal tijdelijke crisismaatregelen voor:  

- In 2015 stelde de Europese Commissie voor asielzoekers over de lidstaten te herverdelen om 
zo de kosten voor opvang beter te spreiden. Volgens dit hervestigingsplan zouden 160 000 
asielzoekers uit Eritrea, Irak en Syrië die in Italië en Griekenland verbleven, over de andere 
lidstaten worden herverdeeld om de Zuid-Europese landen te ontlasten. Deze hervestiging 
zou gebeuren op basis vande omvang van de bevolking en de economische situatie van 
iedere lidstaat. Daarnaast heeft de EU zogenaamde hotspots gecreëerd op plaatsen waar 
veel asielzoekers aankomen, bijvoorbeeld in Griekenland en Italië. Op deze hotspots worden 
asielzoekers geregistreerd en worden hun vingerafdrukken genomen. 

- Het hervestigingsplan is anders uitgepakt dan de Europese Commissie zich had voorgesteld en 
de stroom migranten naar de EU bleef aanhouden. Om een eind te maken aan deze stroom, 
sloot de EU in maart 2016 een overeenkomst met Turkije:  volgens deze overeenkomst 
sturen de Turkse autoriteiten voor iedere migrant die vanuit Griekenland naar Turkije wordt 
teruggestuurd, een in Turkije verblijvende vluchteling naar de EU. Deze migranten in 
Griekenland zijn onder meer mensen die niet in aanmerking komen voor asiel of die hun 
asielaanvraag hebben ingetrokken. In ruil voor deelname aan deze overeenkomst betaalt de EU 
Turkije zes miljard euro om vluchtelingen in Turkije op te vangen. 

- Er zijn ook andere maatregelen genomen, zoals: 

- de uitbreiding van operaties op zee;

- het voorkomen van migratiestromen, onder meer door steun te bieden aan de landen 
van herkomst;

- een betere bestrijding van mensensmokkel.

De gebeurtenissen van 2015 en daarna hebben niet alleen het asielbeleid van veel lidstaten en het 
Schengengebied onder druk gezet, maar ook het gemeenschappelijk Europees asielbeleid als geheel. 
Hierdoor kwamen vooral de zwakke punten van de Dublin-verordening aan het licht. 

In reactie hierop kwam de Europese Commissie in april 2016 met een nieuw plan voor een ingrijpende 
hervorming van het huidige gemeenschappelijke Europese asielbeleid. Dit plan bestaat uit een 
permanent herverstigingsplan op basis waarvan alle lidstaten elkaar zouden helpen in het geval van 
een toekomstige migratiecrisis, ongeacht in welk land de toestroom van migranten het hoogst is. 
Bovendien voorziet het plan in legale mogelijkheden om de EU binnen te komen. Op dit moment (het 
najaar van 2017) wordt dit plan verder uitgewerkt door de lidstaten en het Europees Parlement. 
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9. DE EU EN KINDERARBEID 

Situatie
- Wereldwijd werken 150 miljoen kinderen tussen de 4 en 16 onder erbarmelijke 

omstandigheden en kunnen daardoor vaak niet naar school. 

- Slechts één op de vijf werkende kinderen wordt betaald, en meestal nog te weinig ook. 

- Deze kinderen werken vooral in de landbouw, maar ook in fabrieken en weverijen. 

- Kinderarbeid komt vooral voor in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 

- Een wereldwijd verbod op kinderarbeid zou (volgens de Internationale Arbeidsorganisatie) een 
economische groei van 20% opleveren.

Wat doet de EU?
Tijdens de industriële revolutie was kinderarbeid ook in Europa heel normaal. Pas aan het einde van 
de 19e eeuw begonnen steeds meer mensen deze praktijk af te keuren.  Met de invoering van de 
leerplicht verdween kinderarbeid uiteindelijk van het Europese toneel. De algemene leerplicht werd in 
1882 in Frankrijk ingevoerd, in 1870-1880 in Engeland en in 1914 in België. 

Tegenwoordig is kinderarbeid in de EU verboden (alhoewel het op sommige plaatsen nog steeds 
voorkomt). Door kinderen gemaakte producten worden wel nog steeds verkocht in de EU. Het kan dan 
ook zijn dat de kleren die je draagt of de tegels waar je op loopt door kinderen zijn gemaakt. 

In de jaren ‘90 gingen er in de EU steeds meer stemmen op om sociale voorwaarden op te nemen in de 
regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dit zou ertoe leiden dat kinderarbeid werd verboden en 
dat alle arbeiders bepaalde minimumrechten zouden krijgen. De ontwikkelingslanden kwamen echter 
in opstand tegen dit idee omdat zij vonden dat de rijkere landen op deze manier hun markten sloten 
voor de producten van de ontwikkelingslanden. Deze sociale voorwaarden lagen zo gevoelig dat ze 
uiteindelijk nooit in de regels van de WTO zijn opgenomen. 

Intussen zijn er verschillende pogingen ondernomen om een verbod op de verkoop van door kinderen 
gemaakte producten in te voeren, voor het laatst door Nederland in de periode 2007-2010. Hier bleek 
echter in de andere lidstaten niet voldoende steun voor te zijn. 

Foto van Diana Kosaric
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10. PRIVACY ONLINE

Situatie
- In 2008 waren er 800 Android-apps. Aan het begin van 2015 waren dat er al 1,5 miljoen en in 

2017 3,5 miljoen.

- Meer dan 65% van de volwassenen in de EU heeft een smartphone. 

- In 2016 maakte 71% van de EU-bevolking dagelijks gebruik van het internet. In 2006 was dit 
nog maar 31%.

- Onder andere Facebook, Google en Instagram verkopen door gebruikers geplaatste foto’s en 
video’s of persoonsgegevens door aan andere bedrijven. 

Het internet heeft ons dagelijks leven compleet veranderd. We maken er steeds meer gebruik van en 
zijn erg actief op de sociale media en allerlei soorten apps. Hier zit echter ook een keerzijde aan: het 
internet biedt particuliere gebruikers legio mogelijkheden, maar geeft ook bedrijven en overheden 
toegang tot onze persoonsgegevens. Het blijkt dat wij als internetgebruikers op grote schaal in de 
gaten worden gehouden. Op deze manier komt ons recht op privacy in gevaar.  

Wat doet de EU?
De vorige Europese privacywetgeving trad in 1995 in werking en was dus niet aangepast aan 
deze nieuwe realiteit. De Europese Unie heeft daarom nieuwe regels voor de verwerking van 
persoonsgegevens in de EU opgesteld om de privacy van de burgers te beschermen. Deze verordening 
werd in 2016 goedgekeurd en is sinds het voorjaar van 2018 van kracht. Dankzij deze nieuwe 
maatregelen kunnen burgers zelf beslissen welke persoonsgegevens ze willen delen. Daarnaast schept 
deze verordening duidelijkheid voor bedrijven door één enkele wet te creëren die voor de hele EU 
geldt. 

Een paar van deze nieuwe regels:

- “Het recht om te worden vergeten”: je hebt het recht om internetbedrijven te vragen jouw 
persoonsgegevens te verwijderen. Dit recht kan worden beperkt wanneer de gegevens 
noodzakelijk zijn voor historische of wetenschappelijke doeleinden of voor de volksgezondheid. 

- “Duidelijke en uitdrukkelijke toestemming”: mensen moeten expliciet toestemming geven 
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voordat bedrijven hun gegevens mogen ophalen. Niets zeggen betekent niet langer dat je 
toestemming hebt gegeven.

- “Het recht op overdraagbaarheid van gegevens”: dit is het recht om je gegevens mee te nemen 
naar een andere dienstverlener (zo mag je bijvoorbeeld je eigen gegevens meenemen naar 
een nieuwe aanbieder van mobiele telefonie zonder je telefoonnummers of berichten kwijt te 
raken).

- In het geval van een ernstig datalek (bijvoorbeeld bij hacking) zijn bedrijven en organisaties 
verplicht de nationale toezichthoudende autoriteit zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. 

- Het privacybeleid van een bedrijf moet op duidelijke en begrijpelijke wijze worden uitgelegd.

- Bedrijven die deze regels overtreden, kunnen een boete krijgen van maximaal 4% van hun 
totale wereldwijde jaaromzet.
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2. EU-WAARDEN: WAT DENK JIJ?
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WERKBLAD

MIJN WAARDEN

Waarden Wat denk ik? Prioriteit 

voor de 

EU?

Democratie Een bestuursvorm waarbij het volk 
zichzelf regeert, meestal via gekozen 
vertegenwoordigers.

EENS/

ONEENS

Vrijheid We hebben de vrijheid om te handelen, 
spreken en denken zoals we willen. Vrijheid 
houdt ook in dat burgers niet gevangen 
worden gezet of in slavernij worden 
gehouden. 

EENS/

ONEENS

Solidariteit We zijn allemaal bij elkaar betrokken en 
voor elkaar verantwoordelijk. Solidariteit 
heeft te maken met onderlinge steun 
binnen een groep. 

EENS/

ONEENS

Gelijkheid Iedereen is gelijk in status en iedereen 
heeft dezelfde rechten (rechtsgelijkheid) en 
dezelfde kansen.  

EENS/

ONEENS

Gerechtigheid/ 

de rechtsstaat

Alle personen en instellingen zijn 
onderworpen aan duidelijke en 
rechtvaardige wetten die op een eerlijke 
manier worden toegepast en gehandhaafd. 

EENS/

ONEENS

Respect voor de 

mensenrechten

Mensenrechten zijn fundamentele 
rechten en vrijheden die voor alle mensen 
op de wereld gelden. Deze rechten moeten 
altijd worden geëerbiedigd en beschermd.

EENS/

ONEENS

Verdraagzaamheid/

pluralisme

We accepteren en respecteren het bestaan 
van uiteenlopende meningen en 
gedragingen in de maatschappij, ook 
meningen en gedragingen waar we het 
niet mee eens zijn.

EENS/

ONEENS

Respect voor de  

menselijke 

waardigheid

De fysieke en psychologische integriteit 
van mensen moet altijd worden 
gerespecteerd.

EENS/

ONEENS
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1. HET EUROPEES PARLEMENT:  
JIJ BESLIST 

Rechtstreekse verkiezingen zijn dé manier om je stem te laten horen. Sinds 1979 vinden iedere vijf jaar 
rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Alle EU-burgers die 18 jaar of ouder zijn 
(met uitzondering van Oostenrijk, waar jongeren vanaf 16 mogen stemmen), mogen kiezen wie hen in 
het Europees Parlement vertegenwoordigen. 

HOE KIEZEN WE DE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT? 

Het Europees Parlement bestaat uit maximaal 751 leden, ook wel leden van het Europees Parlement 
of EP-leden genoemd. 21 van deze leden komen uit België. Het aantal EP-leden per land is min of 
meer evenredig aan het aantal inwoners van de lidstaat, met een minimumaantal van 6 en een 
maximumaantal van 96 zetels per land. Duitsland, dat  de meeste inwoners heeft (81 miljoen), heeft 96 
EP-leden. Kleine lidstaten, zoals Cyprus, Estland, Luxemburg en Malta, hebben ieder maar 6 leden. Een 
volledig overzicht van het aantal Europarlementsleden per lidstaat vind je op www.europarl.europa.eu/
meps/nl/map.html.   

De meest recente verkiezingen werden in mei 2014 gehouden. De volgende verkiezingen zijn in het 
voorjaar van 2019. Dan ga jij misschien ook stemmen voor het Europees Parlement. 
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HET BELGISCHE KIESSTELSEL VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN
België heeft 3 kiescolleges voor de verkiezingen voor het Europees Parlement: het Nederlands 
kiescollege (12 zetels), het Frans kiescollege (8 zetels) en het Duitstalige kiescollege (1 zetel). De 
kiezer kan enkel stemmen voor de kandidaten op de Belgische lijsten en die van zijn eigen taalrol 
(kiescollege). Inwoners van Brussel kiezen bij het binnenkomen van het stemlokaal of ze een stem 
uitbrengen binnen het Nederlands of Frans kiescollege.  .

Tabel: Uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2014 van het Nederlands 
kiescollege in België, de daaropvolgende zetelverdeling en de politieke fracties in het Europees 
Parlement. 

Politieke partij 
% van de 
stemmen

Aantal 
zetels

Fractie in het Europees Parlement

CD&V 19.96 2 Fractie van de Europese Volkspartij

SP.A 13.18 1
Fractie van de Progressieve Alliantie 
van de Socialisten en Democraten

N-VA 26.67 4
Europese Conservatieven en 
Hervormers

Open VLD 20.40 3
Alliantie van Liberalen en 
Democraten voor Europa 

Groen 10.62 1
Fractie de Groenen/Vrije Europese 
Alliantie

Vlaams Belang 6.76 1 Europa van Naties en Vrijheid
PVDA+ 2.40 0

Voor een overzicht van alle huidige Belgische EP-leden ga je naar www.europarl.europa.eu/belgium/nl/
belgische-ep-leden. 
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VERKIEZINGSUITSLAG VOOR DE HELE EUROPESE UNIE
Hoe de Europese burgers als geheel hebben gestemd, zie je in de grafiek hieronder, omgezet naar 
aantal zetels per politieke fractie in het Europees Parlement. 

HOE VOLG JE DE PARLEMENTSLEDEN OP?
Alle werkzaamheden van de EP-leden zijn openbaar: hoe ze stemmen tijdens de plenaire 
vergaderingen, hoe vaak ze wel of niet aanwezig zijn en welke wetswijzigingen ze voorstellen. 

VoteWatch Europe (www.votewatch.eu) is een website die al deze gegevens bundelt en weergeeft 
(alleen in het Engels).
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2. VERKIEZINGEN IN JOUW LAND:  
JIJ BESLIST

Ook de nationale verkiezingen spelen een grote rol in het besluitvormingsproces van de Europese Unie. 
Zo zijn het de ministers van de lidstaten die bijeenkomen in de Raad van de Europese Unie. Zoals je 
weet heeft deze Europese instelling, samen met het Europees Parlement, wetgevende bevoegdheden 
(zie het hoofdstuk over de Europese instellingen). 

Weer een andere belangrijke Europese instelling, de Europese Raad, bestaat uit de staatshoofden en 
regeringsleiders van de lidstaten. Ook zij zijn in nationale verkiezingen gekozen. 

In België vallen de nationale en regionale verkiezingen samen met de Europese verkiezingen. 
De Belgen kiezen dan op één dag dus niet enkel hun nieuwe Europarlementsleden, maar ook een 
nieuw federaal (België) en nieuwe regionale parlementen (gewesten en gemeenschappen). Na deze 
verkiezingen proberen de politieke partijen die meeste stemmen behaalden een meerderheidsregering 
te vormen, zowel op federaal als op regionaal niveau.  

Welke Om 
de 
… 
jaar

Verkiezingsresultaat Hoofd van het 
bestuur

Volgende 
verkiezingen 
(naar ver-
wachting):

Federale 
verkiezingen

5 Een nieuw parlement en een 
nieuwe regering die de meerderheid 
vertegenwoordigt 

Regeringsleider: 
eerste minister

26 mei 2019

Verkiezingen 
voor de Gemeen-
schappen en 
Gewesten

5 5 nieuwe parlementen en regeringen 
op gewest-/gemeenschapsniveau: 

- Vlaams Parlement en Vlaamse 
regering (zelfde instellingen voor 
het Vlaams Gewest en de Vlaamse 
Gemeenschap)

- Parlement en regering van de Franse 
Gemeenschap (genaamd Federatie 
Wallonië-Brussel)

- Parlement en regering van de 
Duitstalige Gemeenschap

- Parlement en regering van het Waals 
Gewest

- Parlement en regering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Regeringsleider: 
minister-president

26 mei 2019

Meer informatie over de Belgische staatsstructuur vind je op www.belgium.be/nl/over_belgie.  
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3. DEBATTEER MEE
Ook tussen de verkiezingen door kun je jouw stem laten horen in het Europees debat en een actieve 
Europese burger zijn. Hieronder vind je enkele opties.

1. HET EUROPEES BURGERINITIATIEF
Via het Europees burgerinitiatief kunnen Europese burgers de Europese Commissie vragen om een 
nieuw wetsvoorstel te doen. Wanneer het vereiste aantal handtekeningen is bereikt, is de Europese 
Commissie verplicht het voorstel in overweging te nemen. De Commissie is echter niet verplicht het 
voorstel ook daadwerkelijk uit te voeren. 

Voor het Europees burgerinitiatief gelden de volgende voorwaarden: 

- Je kunt een burgerinitiatief alleen starten voor een domein waarop de EU wetgeving mag 
opstellen. Dit wil zeggen dat je de Europese Commissie bijvoorbeeld niet kunt vragen een wet 
te maken over jouw schoolvakken, want dat is iets waar de landen zelf over beslissen. 

- Minstens één miljoen EU-burgers moeten het initiatief ondertekenen. 

- De handtekeningen moeten afkomstig zijn uit minstens 7 van de 28 EU-landen. Per land geldt 
een minimumaantal ondertekenaars vooraleer de handtekeningen uit dat land geldig zijn. 

Voor meer informatie over het Europees burgerinitiatief ga je naar http://ec.europa.eu/citizens-initiative.  

2. DEBATTEREN OVER EUROPA
Het debatteren over Europese vraagstukken en thema’s op school of met vrienden en familie is een 
manier om het Europa-debat gaande te houden. Er zijn ook veel mogelijkheden om het debat online te 
voeren. Eén hiervan is het initiatief “Debating Europe” (www.debatingeurope.eu). Op deze website kun 
je debatteren met andere Europeanen of Europese en/of internationale leiders (alleen in het Engels en 
Duits). 

3. CONTACTEER JOUW VERTEGENWOORDIGERS RECHTSTREEKS
Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de leden van het Europees Parlement. Op                
www.europarl.europa.eu/belgium/nl/belgische-ep-leden, vind je een overzicht van de Belgische        
EP-leden, inclusief hun contactinformatie en websites.  

Op www.hallopolitici.be stel je jouw vraag aan een (Vlaams) politicus naar keuze op het Vlaams, 
federaal of Europees niveau. Hoe meer stemmen je verzamelt voor je vraag, hoe groter de kans op een 
publiek antwoord van de politicus.  
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4. NEEM DEEL AAN HET EUROPEES JONGERENEVENEMENT
Om de twee jaar organiseert het Europees Parlement een evenement voor circa 8 000 jonge 
Europeanen (jonger dan 30 jaar) zodat zij hun stem kunnen laten horen. Het vorige vond plaats in juni 
2018 in het Europees Parlement in Straatsburg. Tijdens dit evenement laten jongeren hun mening 
horen over de toekomst van Europa en gaan ze in gesprek met Europese besluitvormers. 

Na het evenement ontvangen alle leden van het Europees Parlement een verslag over de meest 
concrete ideeën. Sommige jongeren presenteren de best uitgewerkte ideeën uit het verslag zelfs aan 
een aantal parlementaire commissies en krijgen daarop feedback van EP-leden.

Meer informatie over het Europees Jongerenevenement vind je op  www.europarl.europa.eu/
european-youth-event. 

5. GA AAN DE SLAG ALS EUROPESE VRIJWILLIGER OF STAGIAIR
Er zijn allerlei mogelijkheden voor jonge Europeanen om vrijwilligerswerk te doen of om als stagiair aan 
de slag te gaan bij een van de Europese instellingen. 

Zo biedt het Europees Solidariteitskorps jongeren (tussen de 18 en 30) de mogelijkheid gedurende 
twee tot twaalf maanden in hun eigen land of in een andere EU-lidstaat vrijwilligerswerk te doen. Met 
deze projecten worden mensen en gemeenschappen ondersteund. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
projecten over klimaat en energie. Ga voor meer informatie naar https://europa.eu/youth/SOLidARITY_nl.    

Met het project EU-vrijwilligers voor humanitaire hulp kun je wereldwijd tussen de één en 18 
maanden fulltime aan de slag als vrijwilliger. Je kunt je ook als vrijwilliger aanmelden voor online 
projecten. Meer informatie vind je op http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-
volunteers_en (alleen in het Engels en Frans).  

Het Europees vrijwilligerswerk (EVS) maakt deel uit van het programma “Jeugd in actie”. Met dit 
programma kunnen jongeren tussen de 17 en 30 twee tot twaalf maanden lang in het buitenland als 
EVS-vrijwilliger werken. Ga voor meer informatie naar https://europa.eu/youth/eu/article/46/73_nl.  

 Alle mogelijkheden voor jongeren in heel Europa zijn verzameld op de Europese Jongerensite  
https://europa.eu/youth

6. ORGANISEER JE EIGEN JONGERENUITWISSELING MET  
ERASMUS+

Je hebt ongetwijfeld al gehoord van het Erasmus+-programma voor studenten uit het hoger onderwijs. 
Maar wist je dat je ook nu al je eigen jongerenprojecten/uitwisselingsproject kunt organiseren met 
steun van dit programma? Voor alle informatie ga je naar de website van het nationaal agentschap in 
Vlaanderen: www.jint.be.  
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