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8. Europa in ons dagelijks leven

Inleiding

Thuis, in de winkel of op het werk: je komt de Europese wetten 
voortdurend tegen in je dagelijks leven. Zo bepaalt Europa 
dat voor kinderen tot 1m50 een aangepast autozitje verplicht 
is, dat je bij de aankoop van huishoudelijke apparaten een 
wettelijke garantie van twee jaar krijgt,…

De EU beschermt je als consument. In de eerste plaats wil ze 
je bewust doen kopen. Daarom informeert de Unie je over wat 
je koopt. Zo moeten etiketten op voedingswaren duidelijk 
vermelden wat er precies in zit. Als het product teveel calorieën 
bevat, dan weet je dat je er best niet te veel van eet. Ook voor 
etiketten op kledij, schoenen en huishoudtoestellen bestaan 

specifieke Europese regels. De vele EU-labels informeren je over de kwaliteit van producten. Ze geven je ook meer 
uitleg over milieu-impact, geografische oorsprong, technische harmonisatie en productiewijze.

Daarnaast werkte de Unie tal van regels uit die ervoor zorgen dat bedrijven de consument niet om de tuin kunnen 
leiden. En als ze dat toch doen, worden ze zwaar aangepakt. Ten slotte mogen producten (van laptops tot speelgoed) 
enkel de Europese markt binnen als ze voldoen aan de Europese regels. Deze producten krijgen dan het CE-label. 

De EU trekt zich ook het lot aan van burgers en regio’s die het minder goed hebben. Daartoe riep ze fondsen en 
subsidieprogramma’s in het leven om sociale projecten te ondersteunen. Via het regionaal beleid geeft ze financiële 
steun aan armere EU-regio’s. Op die manier probeert ze de welvaart gelijkmatig te spreiden over de hele EU. De centen 
worden bijvoorbeeld gebruikt voor de bouw van bruggen en wegen, de aanleg van industrieterreinen en het opkrikken 
van de werkgelegenheid.

Ook volksgezondheid krijgt heel wat aandacht. Onder het motto ‘preventie’ bindt de EU bijvoorbeeld de strijd aan tegen 
kanker (denk aan de waarschuwing op sigarettenpakjes en de campagne rond baarmoederhalskanker). Het Europees 
Parlement maakt onder meer werk van de strijd tegen obesitas. Europarlementsleden roepen op om op vroegere leeftijd 
maatregelen te nemen om zwaarlijvigheid te voorkomen. Ze willen o.a. gezondere voeding op scholen aanbieden, 
duidelijke informatie op de verpakking van voedingsmiddelen en reclame voor ongezonde voeding beperken.

Ook op de werkvloer kom je Europa tegen. Zo maakt de EU werk van gelijke kansen voor mannen en vrouwen op 
de arbeidsmarkt. Dat betekent onder meer gelijk loon voor gelijk werk. Bovendien hebben mannen ook recht op 
ouderschaps- (3 maanden) en vaderschapsverlof (10 dagen).

Daarnaast is ‘veiligheid op de werkvloer’ een belangrijk aandachtspunt. De minimumnormen van de EU leggen 
bijvoorbeeld vast dat arbeiders maar aan een beperkte hoeveelheid decibels blootgesteld mogen worden en dat asbest 
onder strikte veiligheidsvoorschriften verwijderd mag worden.
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Het etiket

Het doel van de reglementering over etikettering 
van voedingsmiddelen is dat consumenten weten 
waar ze aan toe zijn als ze voedsel kopen. Het eti-
ket van verpakte voedingsmiddelen moet de vol-
gende informatie bevatten:

• de verkoopbenaming (‘granen’, ‘kaas’, ‘suiker’ 
, …) 

• de ingrediënten (vooral stoffen die allergie kun-
nen veroorzaken) 

• de minimale houdbaarheidsduur (‘ten minste 
houdbaar tot’) of de uiterste verbruiksdatum (‘te 
gebruiken tot’) 

• de bewarings- en verbruikvoorschriften 

• de naam van de fabrikant, de verpakker en/of 
de verkoper 

• de gebruiksaanwijzing 

• de plaats van oorsprong of herkomst, als het 
niet vermelden daarvan de verbruiker zou kun-
nen misleiden

• de nettohoeveelheid van het product

Al deze informatie moet zichtbaar, leesbaar en on-
uitwisbaar op het etiket staan.
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Jacht op gevaarlijke producten
Het aantal gevaarlijke producten dat in de EU uit 
de handel genomen werd, is in 2007 met 53% ge-
stegen ten opzichte van 2006. Dat meldt RAPEX, 
Rapid Alert System for non-food consumers pro-
ducts. Dit veiligheidssysteem zorgt ervoor dat EU-
burgers met een gerust hart kunnen gaan winke-
len: de producten die ze kopen zijn veilig. RAPEX 
kreeg in 2006 nog 1.051 meldingen binnen. Dat 
aantal steeg in 2007 tot 1.605. Hieruit blijkt dat 
er nauwgezet gecontroleerd wordt. RAPEX spoort 
steeds meer gevaarlijke producten op en haalt ze 
uit de handel voordat ze de consument kunnen 
schaden. 

De meeste klachten kwamen binnen over speel-
goed (417). Daarnaast waren er ook veel meldin-

gen over motorvoertuigen (197), elektrische ap-
paraten (156) en cosmetica (123). Meer dan de 
helft van alle risicovolle producten kwamen uit 
China (700). Verwonderlijk is dit niet: een zeer 
groot deel van de EU-invoer komt uit China. Voor 
speelgoed gaat het om 80% van de Europese im-
port. Bovendien is de controle op producten uit 
China momenteel strenger dan die op producten 
uit veel andere landen. Vorige zomer werden im-
mers heel wat producten door Chinese bedrijven 
teruggeroepen wegens ‘te gevaarlijk’.

De Europese Commissie nam zich daarom voor 
om meer en betere afspraken te maken met China 
over productveiligheid. Deze intensieve samenwer-
king lijkt te slagen. China doet veel moeite om de 
controles op speelgoed aan te scherpen: op korte 
tijd kregen 3.540 fabrikanten met een export-
vergunning inspecteurs over de vloer. Sommige 
bedrijven werden verplicht hun veiligheidscontro-
lesystemen te verbeteren. 701 bedrijven verloren 
hun exportvergunning. 

 

17 april 2008

Op een etiket moeten altijd volgende
gegevens vermeld worden:

1. De naam van het product
Niets is eenvoudiger dan “brood”, dacht
u? Maar er zijn tegenwoordig wel tiental-
len soorten op de markt. In sommige
gevallen bepaalt de wet de verkoops-
benaming van een product. Maar de
wet kent enkel “brood” en “speciaal
brood”. Wanneer er geen wettelijke
verkoopsbenaming is of als de
gebruikelijke naam niet duidelijk is,
moet er een omschrijving bij waaruit
men de ware aard van het levensmid-
del kan opmaken: bijv. ‘notenbrood’.

2. De samenstelling
De fabrikant moet de samenstelling van
zijn product vermelden door de ingre-
diënten in dalende volgorde van gewicht
op te geven (zie pagina 7-8).

3. De datum van minimale houd-
baarheid
De datum moet u altijd duidelijk lees-
baar op een etiket vinden. Die datum
vertelt hoe lang het product nog kan
gebruikt worden als het correct werd
behandeld en bewaard. (zie pagina’s
12-13). Indien nodig, moeten er ook de
bewaarvoorschriften en de gebruiks-
voorwaarden bij.
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Als er op een etiket staat “ver-

pakt onder beschermende atmo-

sfeer” dan betekent dit dat, om het

product langer te kunnen bewaren,

de lucht in de verpakking vervangen

is door een ander gas. Er staat in

vele gevallen bij dat de verpakking

te openen is 30 minuten voor

gebruik omwille van de mogelijke

invloed op de smaak.  

Het Etiket-NL  13-09-2004  10:12  Page 5

Europa moet Schotse kilt beschermen
Van Parmezaanse kaas tot mattetaarten, van 
champagne tot fetakaas, steeds meer producten 
worden de jongste jaren beschermd tegen niet-
authentieke producten. Ze krijgen een label als 
beschermd streekproduct. 

De Independent on Sunday meldt dat ook de 
Schotten een eigen product beschermd willen 
zien. Ditmaal gaat het niet om voedsel maar om 
een kledingstuk: de Schotse kilt.

In Edinburgh werd onlangs een campagne gelan-
ceerd om de kilt een ‘beschermde bepaling van 
oorsprong’ te geven. De eis is simpel: de vermel-
ding ‘Schotse kilt’ mag enkel op het etiket staan 
van kilts die in Schotland met de hand vervaar-
digd zijn. Bovendien moeten ze met wol van 
Schotse schapen gemaakt zijn.

Als Europa dit Schotse verzoek inwilligt, mogen 
andere geruite rokjes alleen ‘kilt’ worden ge-
noemd. Het is nog wachten op een antwoord van de EU of dit in de 16de eeuw ontworpen kledingstuk 
ook effectief het label zal krijgen.

 2 maart 2008



3

4Weg met weekmakers 
Europa wil een ban op giftige ftalaten in speel-
goed en kinderverzorgingsartikelen. Ftalaten zijn 
chemische producten die onder meer gebruikt 
worden om PVC kneedbaar te maken. In heel 
wat plastic speelgoed zitten deze stoffen verwerkt. 
Scoubidou-bandjes en barbiepoppen zijn spre-
kende voorbeelden. Maar je vindt ze in bijna alle 
zachte PVC-speeltjes. 

Toch zijn ftalaten niet zonder gevaar. Ze stellen 
ons bloot aan enorme gezondheidsrisico’s: ze 
verstoren de ontwikkeling van foetussen en jonge 
kinderen, gooien de hormoonhuishouding in 
de war en onderdrukken het immuniteitssys-
teem. Uit een recente studie van de University 
of Rochester (New York) blijkt dat jongetjes 
tussen twee en twintig maanden die blootgesteld 
zijn aan ftalaten problemen ondervinden met 
geslachtsontwikkeling. Ftalaten onderdrukken 
immers de werking van testosteron. 

Na een procedure van meer dan zes jaar werd 
het verbod nu ook door de Raad bezegeld. Het 
Europees Parlement en de consumentenbonden 
zijn tevreden met de beslissing, de industrie niet. 
Vooral de Europese plasticproducenten vinden 
het verbod overdreven. Volgens hen wordt er ten 
onrechte beroep gedaan op het voorzorgprincipe.

Maar dit neemt niet weg dat ftalaten vanaf 2007 
verboden zijn in speelgoed. 

15 december 2005

Lust u chloorkippen?
De Europese Commissie overweegt om opnieuw ‘chloorkippen’ 
uit de Verenigde Staten toe te laten op de Europese markt. 
Het Europees Parlement en de Europese Consumenten-
bond (BEUC) roepen op dit niet te doen. 

Volgens de BEUC bevat kippenvlees uit de VS vaak bac-
teriën, zoals salmonella. Na het slachten worden de 
kippen daar immers gedesinfecteerd met chloor. 
Maar dat zou slecht werken. Amerikaans onderzoek 
wijst uit dat in 2007 slechts 17 procent van de kip-
pen geen enkele bacterie bevatte.

De Europese Commissie onderzoekt momenteel de risico’s 
van deze zogeheten chloorkippen. Brussel overweegt het im-
portverbod uit 1997 op Amerikaans kippenvlees op te heffen 
om zo de transatlantische handelsbetrekkingen te verbete-
ren. 

                                                        27 mei 2008

Veiligheid op het werk
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7Kraak de ei-code
Eieren zijn in het verleden al vaak een bron van 
ongerustheid geweest als het gaat om voedselvei-
ligheid. Om meteen de oorsprong te kunnen ach-
terhalen van eieren van slechte kwaliteit, voerde 
de EU een eicode in. Die ziet er als volgt uit:

x - x x - x x x x x x x x

SOORT EI
0: biologisch ei
1: vrije uitloop ei
2: scharrelei
3: kooi-ei

afkorting van het 
land waar het ei 
geproduceerd werd

het bedrijfsnummer

het stalnummer

REchtEn van vliEgtuigpassagiERs  
Langdurige vertragingen
U kunt om terugbetaling van uw ticket vragen indien de vertraging 
meer dan 5 uur bedraagt, maar alleen indien u beslist die vlucht 
niet te nemen.

annuLering
U hebt het recht op financiële compensatie, tenzij 
- de annulering u 14 dagen voor de vlucht werd meegedeeld. 
- u een andere vlucht werd aangeboden rond de oorspronkelijke 
vertrektijd.
- de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat de annulering het 
gevolg was van buitengewone omstandigheden.

Bijstand van Luchtvaartmaatschappijen 
Afhankelijk van de omstandigheden hebt u bij instapweigering, 
annulering of vertraging van uw vlucht recht op bijstand (catering, 
communicatiefaciliteiten en zo nodig een overnachting). Bij 
instapweigering of annulering moet u de keuze krijgen tussen 
voortzetting van uw reis of terugbetaling van 
uw ticket.   

identiteit van de Luchtvaartmaatschappij
U dient vooraf te worden geïnformeerd over de identiteit van de 
luchtvaartmaatschappij die uw vlucht uitvoert. Luchtvaartmaat-
schappijen die onveilig worden bevonden, krijgen binnen de EU 
een verbod of beperking opgelegd. De lijst van deze maatschap-
pijen is te vinden op: http://air-ban.europa.eu

 aansprakeLijkheid
Luchtvaartmaatschappijen kunnen aansprakelijk worden gesteld 
voor schade die het gevolg is van vertragingen (beperkt tot 4.800 
euro), voor beschadiging en verlies van bagage (beperkt tot 1.200 
euro) en voor letsel of overlijden bij ongevallen. Luchtvaartmaat-
schappijen zijn echter niet aansprakelijk indien zij alle mogelijke 
maatregelen hebben genomen om de schade te voorkomen of in 
de onmogelijkheid waren dergelijke maatregelen te treffen. 

meer informatie: http://apr.europa.eu  

5
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De EU beschermt je

Met dank aan de EU

Grote Prijs 
Formule 1

Welvaart in de EU: BNP in euro per capita

• Europa houdt ook een oogje in het zeil bij ver-
koop op afstand. Voor producten die je telefo-
nisch, per fax of via het internet bestelt, kan 
je de bestelling binnen de zeven dagen annule-
ren.

• Bij de aankoop van een elektrisch toestel krijg 
je twee jaar garantie. 

• Oneerlijke handelspraktijken (zoals dwang of 
ongepaste beïnvloeding) en misleidende re-
clame (zoals agressief zijn of het geven van on-
juiste informatie of bedrieglijke presentaties) 
zijn verboden in de EU. Een voorbeeld van 
oneerlijke handelspraktijken zijn ongevraagde 
leveringen.

• Een timesharingcontract, waarbij je een vakan-
tieverblijf met andere eigenaars deelt, is binnen 
de tien dagen na het afsluiten van het contract 
opzegbaar.

• Als de informatie in een contract niet duidelijk 
is of vermeld wordt in de kleine lettertjes, kan 
het contract ongeldig verklaard worden.

Bron: Eurostat, 2006
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Europese rokers 
(uitgedrukt in procent) Bron : Eurostat, 16 juli 2007

Dagelijkse 
rokers

Occasionele 
rokers

Niet-
rokers

België 24,1 4,4 71,5

Bulgarije 32,3 7,8 59,9

Cyprus 23,9 3,8 72,3

Denemarken 34,1 2,9 63

Duitsland 26,3 6,2 67,5

Estland 33,3 1,5 65,2

Finland 18,1 4,5 77,4

Frankrijk 26,1 ** 73,9

Griekenland 27,6 7,1 65,4

Hongarije 30,5 3,4 66,1

Ierland 21,9 4,3 73,8

Italië 24,5 ** 75,5

Letland 32,7 5,7 61,6

Litouwen 27,3 11,6 61,1

Luxemburg 25,6 4,6 69,8

Malta 23,4 2,8 73,8

Nederland 28,2 5,8 66

Oostenrijk 36,3 8,8 54,9

Polen 29,9 5,8 64,4

Portugal 16,4 2,2 81,3

Roemenië 20,8 9,6 69,5

Slowakije 19,2 8,5 72,4

Slovenië 34,6 9,8 55,5

Spanje 28,1 2,8 69

Tsjechische 
Republiek

24,9 6,1 69,1

Ver. Koninkrijk 26,7 ** 73,3

Zweden 17,5 10,4 72

** niet gekend

13Rookverbod in restaurants
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Landen met rookverbod in de (meeste) openbare ruimtes
Landen zonder rookverbod

Alle Europese vrachtwagens gelijk voor de wet 15

Uit recent onderzoek blijkt dat één op drie vracht-
wagenchauffeurs wel eens indommelt tijdens het 
rijden. Er gaat dan ook bijna geen dag voorbij 
zonder een verkeersongeval waarin vrachtwagens 
betrokken zijn. De oorzaak hoef je meestal niet 
ver te zoeken. In 20% van de gevallen zijn ze te 
wijten aan vermoeidheid. 

Daar wil de EU verandering in brengen. Ze werkte 
een reeks maatregelen uit die de Europese wegen 
veiliger moeten maken. 

Sinds 1 mei 2006 moeten alle nieuwe vrachtwa-
gens uitgerust zijn met een tachograaf. Dat is een 
toestel dat de rijsnelheid, maar ook de rij- en rust-
tijden van de chauffeurs registreert. In België gold 
deze verplichting al sinds augustus 2005. 

Een chauffeur die een vrachtwagen van 3,5 ton of 
meer bestuurt, moet dagelijks minimum 11 uur 

rusten. Dat betekent dat de rijtijd per dag maxi-
mum 9 uur kan bedragen of 56 uur per week. Om 
de twee weken moet een trucker minstens 45 uur 
na elkaar rusten.

Om na te gaan of deze Europese regels in de hele 
EU gerespecteerd worden, worden de controles 
opgedreven. Die worden gekoppeld aan zware 
boetes. Wie bijvoorbeeld de maximale rijtijden 
met 20% overschrijdt, mag een zware boete ver-
wachten. 

De Unie neemt echter nog andere maatregelen om 
de veiligheid op de weg te verhogen en het aantal 
verkeersdoden te verminderen. Zo moeten alle 
vrachtwagens vanaf 2011 uitgerust zijn met een 
dodehoekspiegel. In België geldt deze verplichting 
al sinds 2003. Bovendien moet sedert begin 2008 
op elke nieuwe vrachtwagen een reflecterende 

strip aangebracht worden. Dit moet de zichtbaar-
heid bij donker en somber weer verbeteren.      
7 januari 2008 
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14. Mannen = vrouwen?  
Vrouwen verdienen minder dan mannen, gemiddeld zo’n 15%. Dit cijfer is in de laatste tien jaar 
niet veranderd.

Mannen* Vrouwen*

België 14,54 12,05

Bulgarije 0,88 0,7

Cyprus 10,8 7,76

Denemarken 21,42 17,13

Duitsland 16,91 12,58

Estland 2,43 1,78

Finland 14,8 12,13

Frankrijk 15,26 12,66

Griekenland 7,97 5,94

Hongarije 2,67 2,28

Ierland 18,29 13,47

Italië 11,06 8,97

Letland 1,69 1,34

Litouwen 1,91 1,58

Luxemburg 16,94 13,73

Malta ** **

Nederland 15,5 11,84

Oostenrijk 13,26 9,76

Polen 3,35 2,88

Portugal 5,71 4,59

Roemenië 1,13 0,9

Slovakije 2,4 1,7

Slovenië 5,34 4,75

Spanje 9,09 6,82

Tsjechische Republiek 3,12 2,35

Verenigd Koninkrijk 20,02 13,95

Zweden 15,82 13,4

* loon in euro per uur

** niet gekend

14

(Bron: Eurostat, 2005)
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8. Europa in ons dagelijks leven
1. Etikettering 
 Bekijk eens de inhoud van je boekentas. Vind je één 

of meer producten met een duidelijk etiket? Verge-
lijk met de voorschriften van de EU in artikel 1. Vol-
doet het product daaraan? 

2. Europese kwaliteitlabels   
a. De Europese Unie maakt gebruik van heel wat kwa-

liteitslabels. Kan je achterhalen hoe deze er uit zien 
voor: technische harmonisatie, biologische produc-
ten, milieuvoordelen en geografische oorsprong? 

b. Zoek op het internet welke Belgische producten of-
ficieel ‘Europese streekproducten’ zijn. Welke zou jij 
nog aan het lijstje willen toevoegen?

c. Lees artikel 2. In welke zin willen de Schotten de 
Europese regelgeving aanpassen? Zou het de eerste 
kker zijn dat een niet-voedingsproduct het label zou 
krijgen ? Staaf je antwoord. 

3. Jacht op gevaarlijke producten 

 Lees artikel 3

a. RAPEX beschermt de consument. Verklaar. 

b. Welke producten bleken het vaakst ‘gevaarlijk’ te 
zijn in 2007? 

c. Uit welk(e) land(en) komen de meeste ‘gevaarlijke 
producten’? Hoe komt dit?

d. Hoe probeert de EU deze landen aan te sporen meer 
aandacht te hebben voor de veiligheid van de consu-
ment?

4. Weg met weekmakers 

a. Lees artikel 4. Welke specifieke maatregel nam de 
EU om speel¬goed nog veiliger te maken?

b. Wat zijn ftalaten en welke gezondheidsrisico’s zijn 
er aan verbonden?

c. Wat is het voorzorgprincipe? Waarom wordt het vol-
gens de Europese plasticfabrikanten misbruikt?

d. Wanneer trad de wet in werking?

5. Passagiersrechten  

 Lees artikel 5 en onderstaande situaties.  Geef aan 
of deze uitspraken juist of fout zijn.

a. Je vertrekt vanuit een EU-lidstaat, checkt tijdig 
in, maar de luchtvaartmaatschappij verwacht een 
vertraging van 4 uur of meer. In dat geval moet de 
luchtvaartmaatschappij je een schadevergoeding uit-
betalen die gelijk is aan het dubbele van de prijs van 
je vliegtuigticket.

b. Je vertrekt voor een vlucht naar Italië. Wegens hevige 
sneeuwstormen op de luchthaven kan het vliegtuig 
niet vertrekken. Toch is de luchtvaartmaatschappij 
verplicht je vliegtuigticket terug te betalen.

c. Ik kan veilig vliegen met Blue Airlines en Volare Avi-
ation Enterprise.

d. Je komt ’s morgens aan op de luchthaven voor een 
vlucht naar Egypte. Wegens technische problemen 
staat het vliegtuig zes uur aan de grond. Je beslist te 

wachten en mee te vliegen. De luchtvaartmaatschap-
pij is niet verplicht je vliegticket terug te betalen.

6. Voedselveiligheid  
Lees artikel 6.

a. Waarom reageert de Europese Consumentenbond 
zo fel tegen het voorstel? 

b. Volgens sommigen is de huidige maatregel een ma-
nier om de eigen (Europese) markt af te schermen. 
Deel jij die mening? 

c. Bekijk enkele reclamespots op tv. Zag je er enkele 
over voedselveiligheid? Welke?

7. Kraak de ei-code  
 Ontcijfer volgende codes: 03-EE-160912; 00-SE-

937607 en 02-SI-564401.

8. Consumentenbescherming   
a. Ga naar www.eccbelgium.be/default_NL.asp en 

zoek voor vier van de maatregelen uit artikel 8 een 
bijbehorend voorbeeld. 

b. Los de quiz op die je vindt via deze link: www.ec-
cbelgium.be/NL/infocenter/news.asp?u=73.

c. Geef aan of je het contract in volgende situaties on-
gedaan kan maken op basis van de Europese regelge-
ving. Waarom wel/niet?

- Op een morgen ben je op zoek naar het perron waar 
de trein naar Brussel vertrekt. Een verkoper klampt 
je aan en vraagt of je geïnteresseerd bent in een 
snelcursus Engels die je kan volgen op afstand. In je 
haast onderteken je het contract.

- Je koopt een vliegtuigticket naar Italië via het inter-
net op maandag 23 juli. Op woensdag 1 augustus 
bedenk je dat je toch liever naar Egypte zou gaan en 
je verbreekt onmiddellijk het contract. Je rechten als 
consument stonden vermeld in het contract.

9. Welvaart in de EU 

a. Rangschik de EU-lidstaten in artikel 9. Begin met 
het land met het hoogste BNP per capita. Wat valt 
op?

b. Bereken het verschil tussen het BNP van de rijkste 
lidstaat en dat van de armste. Is er veel verschil?  

c. Hoe moet de EU volgens jou de welvaartsverschillen 
wegwerken?

10. Met dank aan de EU  
a. Bekijk de foto’s in het krantje bij 10. Ga na welke 

projecten hier financieel ondersteund werden door 
de EU.

b. Neem een kijkje op www.europawerkt.eu. Geef twee 
voorbeelden van projecten die gefinancierd worden 
met Europees geld. 

c. Bekijk eens via http://ec.europa.eu/regional_po-
licy/projects/stories/index_en.cfm (success stories) 
welke projecten in de nieuwste lidstaten gefinan-
cierd worden. Geef twee voorbeelden.

11. De Grote Prijs Formule 1 

a. De foto van de Formule 1-wagen behoort definitief 
tot het verleden. Verklaar.

b. De EU probeert roken te ontmoedigen door waar-
schuwingen en ontradende foto’s te plaatsen op ta-
bakswaren. Bekijk eens een aantal sigarettenpakjes. 
Welke vind je de meest gruwelijke foto en tekst? Wat 
kan Europa nog meer doen om roken af te raden? 

12. Rokers in Europa 

 Bekijk de kaart over ‘rookverbod in restaurants’. Er 
zijn een aantal landen die een volledig rookverbod 
ingevoerd hebben in restaurants. Is er een verband 
tussen rookverbod en rookgedrag? 

13. Mannen = vrouwen? 

a. Bekijk de grafiek 14. In welke landen is de kloof tus-
sen mannen en vrouwen het grootst en het kleinst 
(in absolute cijfers)? 

b. Ook binnen de EU zien we grote loonverschillen. 
Hoe groot is het verschil tussen het laagste en hoog-
ste loon voor mannen? Bereken hetzelfde voor vrou-
wen. 

c. Wat zijn volgens jou de redenen voor de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen?

14. Alle truckers gelijk voor de wet 

Lees artikel 15 en beantwoord de vragen.

a. Welke verplichtingen legt de EU op aan vrachtwa-
genchauffeurs? Licht ze toe. 

b. Wanneer treden/traden ze in werking in België en 
in de EU? 

c. Wat hoopt men met al die maatregelen te bereiken?

15. Veiligheid op het werk  
a. Bekijk de pictogrammen in het krantje. Ga na wat ze 

betekenen.

b. Test je kennis over veiligheid op de werkvloer via 
deze quiz: http://dev.oxalis.be/pi/quizz2008/nl/. 

c. Raadpleeg het internet. Zijn volgende uitspraken 
juist of fout? Verklaar.

- Schilders-, bouw-, installatie- en glazenwasbedrijven 
mogen sinds 2004 geen ladders meer gebruiken bij 
het uivoeren van hun werk. 

- Bij grote bouw- of verbouwingswerken moet een vei-
ligheidscoördinator aangesteld worden.  

- Werkgevers in de hele EU zijn verplicht hun werkne-
mers te beschermen tegen zonnebrand. 

- Zwangere vrouwen mogen geen nachtarbeid verrich-
ten.

- Een jobstudent van 19 jaar mag met een heftruck 
rijden.

16. De 24 uur van Europa  
 Surf naar http://www.europarl.be/ressource/static/

files/brochures/web-NL.pdf en bekijk de brochure 
‘De 24 uur van Europa’. Zoek vijf concrete realisaties 
van de EU. 

www.eccbelgium.be/NL/infocenter/news.asp?u=73
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm

