
 

 

 

De Europese Unie 
Europa is veranderd 

 
De Europese Unie bestaat uit 27 landen en deze landen moeten er samen voor zorgen dat alles binnen 

deze Unie eerlijk verloopt. 
 

Deze 27 landen noemen we de Europese Unie. Ze werken samen om makkelijker en goedkoper te handelen en 

als je samenwerkt is ook de kans op een oorlog veel kleiner. De burgers van de Europese Unie mogen binnen 

de grenzen van die 27 landen vrij reizen en ze mogen gaan wonen waar ze willen.  

De landen van de EU maken ook andere afspraken over landbouw en visserij bijvoorbeeld. Met alle boeren uit 

de EU-landen wordt een eerlijk bedrag afgesproken voor hun graan, de aardappelen die ze verbouwen of de 

melk. En met de vissers uit de EU-landen worden ook afspraken gemaakt over op welke vis ze mogen vissen 

en hoeveel ze mogen vangen, zodat ze die zee niet leegvissen. Door die afspraken en de Europese wetten komt 

er een eerlijkere handel. Ook voor het verkeer, de veiligheid en het milieu worden er speciale Europese wetten 

gemaakt. Die wetten gelden dan voor alle landen die lid zijn van de Europese Unie. 

De landen van de Europese Unie hebben dus afgesproken dat er onderling vrij mag worden gehandeld. Dat 

betekent dat tomaten, broodjes, maar ook auto’s en keukens, vrij over de Nederlandse grens mogen worden 

ingevoerd en in Nederland mogen worden verkocht. Vroeger ging dat anders. Toen werd alles bij de grens 

tegengehouden en gecontroleerd. De douane, dat is een soort grenspolitie, controleerde vroeger alle goederen 

die over de grens werden ingevoerd.  

Er moest vaak belasting worden betaald voordat de producten over de grens mee naar Nederland mochten. Het 

kon soms wel uren duren voordat alle papieren waren ingevuld en goedgekeurd. Pas als alles in orde was 

mochten de vrachtwagens de grens over om de producten af te leveren. Vroeger werd je, als je op vakantie 

naar een ander land ging, ook aan de grens gecontroleerd. Douane-beambtes van Nederland en het buitenland 

bekeken dan soms je bagage. Je mocht niet zomaar alle producten over de grens meenemen. Over producten 

als koffie of boter moest je extra belasting betalen en ze controleerden ook je paspoort, maar je paspoort hoef 

je nu aan de grenzen van de EU-landen niet meer te laten zien. 
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