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Wijzer! Aardrijkskunde groep 7 – H4 Oost-Europa en de Europese Unie Naam   

Theorie en lastige woorden les 2 – blad 1
Doel: Om te lezen

Nooit meer oorlog!
In 1945 kwam er een einde aan de 
Tweede Wereldoorlog. Zo’n oorlog 
mocht nooit meer voorkomen, 
vond iedereen. Bovendien was er 
door de oorlog veel verwoest. 
Gebombardeerde steden moesten 
herbouwd worden en de handel 
moest weer op gang komen. 
Daarom ging een aantal landen 
samenwerken. In 1959 richtten ze 
de Europese Economische Unie op. 
Economie is alles wat met handel  
en geld verdienen te maken heeft.  

De landen maakten afspraken om 
meer handel met elkaar te kunnen 
drijven. Ze spraken bijvoorbeeld af 
dat ze geen belasting hoefden te 
betalen over grondstoffen en 
producten die ze van elkaar 
kochten. Steeds meer landen 
gingen meedoen. Inmiddels werken 
28 landen samen in de Europese 
Unie. Het woord economie is uit de 
naam verdwenen. De landen 
maken nu ook afspraken over 
andere zaken dan handel.

De Europese Unie bestaat uit 28 landen.

de economie 
Alles wat met handel en geld verdienen te maken 
heeft.

handel drijven 
Kopen en verkopen.

de belasting 
Geld dat je moet betalen aan bestuurders.

de Europese Unie 
Achtentwintig landen in Europa die samenwerken.

De regering van Europa
Je weet dat de landen van de 
Europese Unie afspraken maken 
met elkaar. In 2013 spraken ze af 
dat het voortaan verboden was om 
dierproeven te doen om make-up 
te maken. Die afspraak werd 
opgeschreven in een wet. Alle 
landen hebben ook afgesproken 
dat ze hun eigen natuur goed 
beschermen. Ook die afspraken 
zijn in een wet opgeschreven. 
In een land maakt de regering de 
wetten, de regels waar iedereen 

zich aan moet houden. De 
Europese Unie, afgekort EU, heeft 
ook een regering, de Europese 
Commissie. Daarin zit één man of 
vrouw uit ieder land van de 
Europese Unie. Elke wet die zij 
maken, moet worden goedgekeurd 
door het Europees Parlement. 
Daarin zitten 751 mensen uit alle 
landen van de Europese Unie. Om 
de vijf jaar mogen de inwoners van 
de EU kiezen wie er in dat 
parlement komen. In het Europees Parlement zitten meer dan  

750 mensen.

de Europese Commissie 
De regering van de Europese Unie.

het Europees Parlement 
De vertegenwoordigers van de inwoners van de 
Europese Unie, die wetten bespreken en goedkeuren.

de dierproeven 
Proeven met dieren om de veiligheid en 
werkzaamheid van producten te testen.

de regering 
Een groep mensen die een land bestuurt.
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Wijzer! Aardrijkskunde groep 7 – H4 Oost-Europa en de Europese Unie Naam   

Theorie en lastige woorden les 2 – blad 2
Doel: Om te lezen

Geld in Europa
Vroeger had ieder Europees land 
zijn eigen munt. Stel je dat eens 
voor. Op vakantie in het buitenland 
kon je niet met Nederlands geld 
betalen. Dat moest je eerst 
omwisselen bij een bank. Wilde je 
een ijsje kopen, dan wist je niet wat 
dat in Nederlands geld kostte. Je 
moest het omrekenen. Gelukkig is 
er sinds 2002 een Europese munt, 
de euro. Daarmee kun je in 18 
Europese landen betalen. Ook voor 
bedrijven heeft dat voordelen. De  

Europese Unie probeert ook op 
andere manieren de handel tussen 
de landen groter te maken. Wie 
vanuit Nederland een computer in 
Amerika koopt, betaalt daarover 
extra belasting. Bij een computer 
uit Duitsland hoeft dat niet. Binnen 
de Europese Unie bestaat namelijk 
vrije handel. Bovendien mag 
iedereen binnen de Europese Unie 
werken of wonen waar hij wil. Er is 
een vrij verkeer van goederen én 
mensen.Het vrij verkeer van goederen heeft veel 

voordelen voor  de handel.

de euro 
Het geld dat achttien landen in Europa gebruiken om 
mee te betalen.

de vrije handel 
Producten mogen over de grenzen van de landen van 
Europa, zonder dat daarvoor extra betaald hoeft te 
worden.

Regels voor het milieu
Moet jij ook weleens hoesten als er 
een zware vrachtwagen voorbij 
rijdt? Je merkt meteen dat 
uitlaatgassen de lucht vervuilen. Als 
een fabriek giftige stoffen in een 
rivier loost, merk je dat niet meteen. 
Toch heeft die vervuiling invloed op 
alles wat in en rond de rivier leeft. 
Planten, dieren en mensen kunnen 
er ziek van worden. Vervuiling is 
slecht voor hun leefgebied. Die 
omgeving heet het milieu. Ook  
andere landen kunnen er last van  

hebben. Via de lucht, de zee of een 
rivier komen giftige stoffen 
gemakkelijk in buurlanden terecht. 
De Europese Unie wil iets aan die 
milieuvervuiling doen. Wie bij de 
Unie wil horen, moet zich aan 
strenge milieuregels houden. In 
Roemenië was de industrie altijd erg 
vervuilend. Sinds Roemenië bij de 
Europese Unie hoort, moet het zich 
ook aan die milieuregels houden. 
De Europese Unie geeft geld om 
Roemenië daarbij te helpen. Vervuilde lucht trekt zich niets aan van 

landsgrenzen.

lozen 
Vloeistof laten wegstromen.

het milieu 
De omgeving waarin mensen, dieren en planten 
leven.

de milieuregels 
Regels die het milieu helpen beschermen.
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