
NL OF DE EU? 

KORTE OMSCHRIJVING  

Wat doet de Europese Unie eigenlijk? Welke besluiten neemt zij en wat bepalen we zelf in 

Nederland?  

Alle deelnemers krijgen een oranje-blauwe kaart. Er verschijnen 9 verschillende regels in een 

PowerPoint. Bij elke regel moeten de deelnemers bedenken of de Europese Unie dat heeft besloten, 

of Nederland. Als het besluit wordt genomen door de Europese Unie, dan moeten de deelnemers de 

blauwe kant van hun kaart laten zien. Als het besluit niet door de EU maar door de Nederlandse 

overheid wordt genomen, laten de deelnemers de oranje kant van hun kaart zien.  

LEERDOEL 

Deelnemers leren welke beslissingen door de EU genomen worden en welke niet. Hierdoor zien ze 

dat ze meer (of minder) met de EU te maken hebben dan ze misschien dachten.  

DUUR 

10 minuten 

BENODIGDHEDEN  

• PowerPoint 

• Oranje-blauwe kaarten. Deze zijn te downloaden in de toolbox (www.prodemos.nl/toolbox). 

DE WERKVORM STAP VOOR STAP 

1. Vertel de deelnemers dat u verschillende besluiten gaat voorlezen. Bij elk besluit moeten ze 

bedenken of de Europese Unie dat heeft besloten, of Nederland. Als ze het goede antwoord 

denken te weten, houden ze de juiste kant van hun oranje-blauwe kaart omhoog. Als het 

besluit wordt genomen door de Europese Unie, dan moeten de deelnemers de blauwe kant 

van hun kaart laten zien. Als het besluit niet door de EU maar door de Nederlandse overheid 

wordt genomen, laten de deelnemers de oranje kant van hun kaart zien. 

2. Lees een voor een de 9 besluiten voor. Vraag steeds aan een paar deelnemers waarom ze 

denken dat het de Europese Unie of Nederland is die het besluit neemt over dat onderwerp. 

Geef het correcte antwoord en licht het toe, voor u doorgaat met het volgende besluit.  

3. Concludeer dat de Europese Unie vaak gaat over problemen die landen niet alleen op 

kunnen lossen. Vaak hebben al verschillende lidstaten last van hetzelfde probleem, wanneer 

de EU ermee aan de slag gaat. 
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9 BESLUITEN: WIE BEPAALT DIT?    

1. Je mag make-up, crème en haarlak niet testen op dieren.  

Juiste antwoord: EU. Sommige voorschriften voor dierenwelzijn zijn Europees geregeld. Sinds 

2009 is het verboden om dierproeven te gebruiken voor cosmeticaproducten. 

 

2. Er mogen meer koopzondagen komen.  

Juiste antwoord: NL. We hebben in de wet geregeld dat gemeenten dit zelf kunnen bepalen. 

 

3. Een asielzoeker die in Frankrijk asiel heeft aangevraagd, mag dat daarna niet meer in 

Nederland doen.  

Juiste antwoord: EU. Binnen de EU mag maar één keer asiel worden aangevraagd 

 

4. Sproeien met bestrijdingsmiddelen in de buurt van scholen is verboden.  

Juiste antwoord: EU. Het is trouwens ook verboden om vanuit een vliegtuig 

bestrijdingsmiddelen te verspreiden. Een belangrijk deel van de Nederlandse 

milieuwetgeving wordt bepaald door Europese milieurichtlijnen. Een Europese aanpak van 

milieuproblemen ligt voor de hand, omdat veel van die problemen grensoverschrijdend zijn. 

Het is ook in het belang van een vrije en eerlijke concurrentie. Als in één land veel strengere 

milieueisen zouden gelden dan in andere lidstaten, zouden bedrijven in het ‘strenge’ land 

benadeeld worden ten opzichte van concurrenten in het buitenland. 

 

5. Mobiel bellen in een ander EU-land is net zo goedkoop als wanneer je binnen Nederland 

belt.  

Juiste antwoord: EU. Iedereen in de Europese Unie kan sinds juni 2017 mobiel bellen en 

internetten in het buitenland zonder extra roamingkosten. Telecomaanbieders mogen van de 

Europese Unie geen extra kosten meer in rekening brengen aan mensen uit een ander EU-

land.  

 

6. Mensen met weinig geld kunnen huursubsidie krijgen.  

Juiste antwoord: NL. Elk land mag zelf bepalen of het extra geld geeft aan mensen die arm, 

ziek of oud zijn. 

 

7. De Nederlandse politie mag in databanken van buurlanden zoeken naar bepaalde 

gegevens, zoals vingerafdrukken.  

Juiste antwoord: EU. Binnen de EU wordt veel samengewerkt om misdaad te bestrijden. Deze 

afspraak over uitwisseling van gegevens is daar een voorbeeld van. 

 

8. Op sommige wegen mag je 130 rijden. 

Juiste antwoord: NL. De maximumsnelheid op wegen wordt nationaal geregeld.  

 

9. Zoet- en kleurstoffen in babyvoeding zijn verboden.  

Juiste antwoord: EU. Voedselwetten zijn Europees bepaald. Op elk product moet een etiket 

zitten met daarop de ingrediënten. Je ziet vaak E-nummers op een etiket staan. Dit zijn codes 

die door de EU zijn opgesteld voor toevoegingen als kleurstoffen en smaakstoffen.  


