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5. Handel in Europa

De EU is het grootste handelsblok ter wereld. Ongeveer twee derde van de EU-handel verloopt tussen de lidstaten. Het 

spreekt voor zich dat die interne handel, en dus de interne markt, van het allergrootste belang is en de kern van de EU 

vormt. 

Al van bij het begin van de Europese samenwerking speelden 

de lidstaten met de idee om een interne markt te creëren. 

Met het EEG-verdrag van 1957 wilden ze  - op termijn – werk 

maken van een gemeenschappelijke markt. Maar pas vanaf 

1986 werd de weg ernaar toe echt geëffend. Vanaf dan 

werd alles op alles gezet om de resterende handelsbarrières 

van de baan te ruimen. De douane-unie van 1968 werd in 

1993 uitgebreid tot een interne markt met vrij verkeer van 

goederen, personen, diensten en kapitaal. 

Hoe geniet je nu als EU-burger van deze interne markt? 

Wel, beeld je in dat je een reis naar Spanje plant. Voor een ‘ticket naar de zon’ kan je kiezen uit verschillende 

luchtvaartmaatschappijen. Daar bovenop zorgt die keuze – lees concurrentie – er voor dat jouw ticket veel goedkoper 

is, wat een gevolg is van het ‘vrij verkeer van diensten’. Ook andere markten waarin staatsbedrijven opereerden, zoals 

de telefonie- en energiesector, werden opengesteld voor concurrenten.

Stel dat je besluit een job in Finland aan te nemen. Dat is door het vrij verkeer van personen geen enkel probleem. 

Je hebt er dezelfde rechten als elke Fin. Het geld dat je er verdient, kan gestort worden op een Finse bankrekening. 

Dankzij het vrij verkeer van kapitaal is dit namelijk een fluitje van een cent. Je betaalt geen extra kosten en komt niet 

voor een extra berg papier te staan. En als je ’s avonds zin hebt in een typisch Belgisch biertje, dan kan je dat door het 

vrij verkeer van goederen zonder al te lang zoeken en tegen een normale prijs vinden in de Finse winkels. En dat kan je 

betalen in euro’s. Finland is immers een van de landen die op 1 januari 2002 de euro als officiële munt invoerden. Deze 

gemeenschappelijke Europese munt betekende meteen de bekroning van de Europese economische samenwerking: 

de Economische en Monetaire Unie (EMU). Zowel Spanje als Finland behoren tot de landen van de EMU waar betaald 

wordt met de euro. Je verliest dus niet langer kostbare centen aan wisselkoersen als je naar die landen trekt of er zaken 

mee doet. 

Volgens de Europese Commissie leverde de interne markt niets dan voordelen op: er kwamen zo’n 2,5 miljoen nieuwe 

banen bij, de EU werd zo’n 900 miljard euro rijker en de consument kan nu kiezen uit een veel ruimer assortiment en 

betaalt minder voor diensten, goederen en kapitaaltransacties. 
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Het NiEUwste Blad
Protectionisme 
binnen EU kost 
150 miljard euro

Editie Vlaanderen

2008 - GRATIS

Vrij verkeer van goederen is een van de pijlers van 
de Europese interne markt. Maar dat vrij verkeer 
van goederen is relatief. Heel wat landen hebben 
nog altijd regeltjes om hun eigen producenten 
te beschermen. Volgens cijfers van de Europese 
Commissie kosten de obstakels voor het vrij ver-
keer van goederen ongeveer 150 miljard euro per 
jaar. Het kost bedrijven nog steeds 2 tot 10 pro-
cent meer om hun goederen in een andere lidstaat 
op de markt te brengen. Dat is slecht nieuws voor 
die bedrijven en hun werknemers, maar ook voor 
de consumenten.

De Belgische brouwers kunnen meespreken over 
die protectionistische maatregelen. Elk land vraagt 
andere meldingen op het etiket. Zo vraagt Frank-
rijk dat op de flesjes bier een waarschuwing staat 
die aangeeft dat alcohol tijdens de zwangerschap 
risico’s inhoudt. De grote brouwerijen kunnen 
dat nog bolwerken met aparte productielijnen per 
land, maar voor de kleintjes is dat zeer moeilijk. 

Sinds de jaren 90 maakt Europa het de lidstaten 
moeilijker om hun markt af te schermen. Ze moe-
ten sindsdien elkaars technische regels erkennen 
voor het op de markt brengen van producten. Een 
product dat in Duitsland op de markt mag ko-
men, mag ook in ons land verkocht worden. Maar 
dit principe van wederzijdse erkenning lappen de 
EU-landen vaak aan hun laars. Ze omzeilen de 
regels door toch kleine technische specificaties te 
eisen waardoor het product de facto buiten wordt 
gehouden. 

.  19 februari 2008

Alleen Luxemburg 
en België steunen vrij-
making post niet
Je kreeg misschien al een brief van de Post in 
de bus, waarin staat dat je brievenbus aan be-
paalde afmetingen moet voldoen. Dat is het 
gevolg van de beslissing die de EU-lidstaten in 
2007 namen om de postdiensten tegen 2011 
te liberaliseren. En daarmee vervalt voor de 
meeste landen een van de laatste staatsmono-
polies. Vanaf 2011 is het perfect mogelijk dat 
niet de gewone postbode ‘s ochtends aanbelt 
met brievenpost, maar wel een werknemer 
van een privébedrijf, dat al dan niet in bui-
tenlandse handen is. 
Luxemburg en België lagen lang dwars. Het 
Europees Parlement is aan hun eisen tege-
moet gekomen en heeft er onder andere voor 
gezorgd dat de postbedeling gegarandeerd 
wordt tot in de meest landelijke en dus minst 
rendabele gebieden.  Ook moeten één opha-
ling en één bezorging per dag gewaarborgd 
zijn, vijf dagen per week, zelfs in afgelegen of 
dunbevolkte gebieden. 
Alle ‘oude’ lidstaten moeten in 2011 hun post-
diensten liberaliseren, behalve Griekenland 
(geografische versnippering) en tegenstem-
mer Luxemburg (weinig rendabele klanten). 
Die krijgen twee jaar extra, net als de ‘nieuwe 
lidstaten’. Estland, Slovenië en Bulgarije op-
teerden toch voor 2011. In sommige lidstaten 
zal de liberalisering sneller verlopen. Onder 
meer in Zweden is de post al vrijgemaakt. 
   2 oktober 2007
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‘Europa is God niet’
Europese politiek is saai. Eindeloze vergaderingen 
over het maximale vetpercentage in camembert 
worden afgewisseld met nachtenlange debatten 
over de aanpak van blauwtong en vogelgriep. Dat 
is het klassieke beeld – maar klopt dat wel?  
Hendrik Vos: Europa is vaak erg concreet. De 
waarschuwing in grote, dikke letters op een pakje 
sigaretten, bijvoorbeeld. Van Slovenië tot Estland 
is het kader rond die boodschap tussen drie en 
vier millimeter dik. De ruitenwisser van een trac-
tor gaat per minuut minstens twintig keer over en 
weer. De hoogte, breedte en diepte van de kooi 
van een kip in een legbatterij. Er zijn honderden 
voorbeelden.  

Europa bestaat dus door een fijnmazig net van regle-
menten? 

Hendrik Vos: De Europese treitermachine, zoals 
een krant onlangs schreef. Waarom bepaalt Euro-
pa hoeveel lawaai een grasmaaier mag maken? Om-
dat grasmaaiers uit de hele Unie mogen worden 
ingevoerd. Als, bijvoorbeeld, Portugal dan andere 
lawaainormen hanteert dan België en Duitsland 
nog andere, ontstaan er verdoken handelsbarriè-
res. Dan kun je wel een grasmaaimachine kopen 
in Portugal, maar je kunt ze hier niet gebruiken. 

Hebben al die reglementen alleen met de werking van 
de interne markt te maken? 

Hendrik Vos: In grote mate. Margarine mocht 
vroeger in België alleen in kubusvormige potjes 
worden verkocht. Dat was een truc om Belgische 
margarineproducenten te beschermen. Het Euro-
pese Hof van Justitie kwam tussenbeide omdat 
een Duitse producent margarine in kegelvormige 
potjes aanbood. 

 2008
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Handel met de EU-lidstaten als percentage van de totale handel in elk land, 2006
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Afschaffing grenscontroles levert geld op

Interne handel in de EU-27

2 11
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6 7“Privatisering geen goede zaak voor 
Europese watervoorziening”
De liberalisering van de watervoorziening is al lang een punt van discussie. In sommige Europese landen 
dreigt ze in handen te komen van privé-firma’s. Deskundigen vrezen dat een privatisering desastreuze 
gevolgen zal hebben. 

Het Zweedse voorbeeld belooft alvast niet veel goeds. De verkoop van verschillende onderdelen van het 
plaatselijke waterbedrijf leidde tot een aanzienlijk verlies van jobs. Men verwacht bovendien dat er dit 
jaar nog meer jobs zullen sneuvelen en dat de dienstverlening nog zal verslechteren, omdat het bedrijf 
de kosten met een vijfde wil drukken. 

Volgens deskundigen bewijst de praktijk dat de watervoorziening in handen van staatsmonopolies toch 
efficiënt kan zijn. Toch geven ze toe dat er problemen zijn, zoals een gebrek aan investeringen en fiscale 
beperkingen, maar die zijn best op te lossen. Ze maken zich zorgen over de tendens binnen de Europese 
Commissie om ‘de principes van de vrije concurrentie door te drukken op een manier die de overheids-
bedrijven beperkt’. Watervoorziening is, volgens hen, immers te belangrijk om een speelbal te zijn van 
vrije concurrentie.  
  8 januari 2008

Dertien doden bij 
treinongeluk in  
Engeland
Bij een botsing tussen een passagiers- en goederen-
trein zijn in de buurt van het Britse Selby (North 
Yorkhire) ten minste dertien doden gevallen. Dat 
heeft een woordvoerder van de Britse spoorweg-
maatschappij gemeld. Minstens zeventig mensen 
raakten gewond, waarvan dertig zwaar. 

Sinds de privatisering van de Britse spoorwegen 
in de jaren ‘90 vielen er al een 40-tal doden bij 
ongevallen die te maken hebben met slecht onder-
houd van de spoorwegen en de slechte opleiding 
van het personeel. 

 8 november 2004

Met het vrij verkeer van goederen konden de be-
drijven veel goedkoper en eenvoudiger zaken doen 
over de grenzen heen. Vooraleer de grenzen open-
gingen in 1993 moest een vrachtwagenchauffeur 
aan de douanecontrole heel wat papieren invul-
len voor hij met zijn lading de grens over mocht: 
jaarlijks werden er zo in totaal 80 tot 100 miljoen 
douanepapieren ingevuld. Uiteraard werden alle 
papieren eerst gecontroleerd voordat de goederen 
de grens over mochten. En die controles zorgden 
voor enorme vertragingen aan de grenzen. 

Met het afschaffen van de grenzen kon de indus-
trie elk jaar 8 miljard euro en de overheid 1 mil-
jard euro uitsparen. Voorheen was het uiteraard 
de consument die de meerkost betaalde voor goe-
deren die in andere lidstaten waren geproduceerd. 
Sedert 1993 is dat dus verleden tijd: de grenscon-
troles voor het goederenverkeer zijn afgeschaft, 
wat tot kortere levertijden en lagere kosten heeft 
geleid. 

41.000 vacatures 
raken niet ingevuld 
40.998 vacatures raken in België niet ingevuld. 
Eén op drie blijft drie tot zes maanden openstaan, 
één op tien zelfs meer dan een jaar. 

De industriële sector telt de meeste openstaande 
vacatures (32 procent), het kleinste aandeel is te 
vinden in de dienstensector (20,9 procent). In 
zeven van de tien kmo’s raken de vacatures moei-
lijk of niet ingevuld. Voor drie op vier bedrijven 
vormt een tekort aan personeel een rem op de 
groei van het bedrijf.  

 8 maart 2008

Vliegen op tien jaar tijd 
de helft goedkoper

23

Drie keer meer ‘Belgische’ 
Oost-Europeanen in vijf jaar

24

Duizenden banen in 
heel de EU binnen 
handbereik

18

bron: Eurostat 2007

Bouw en fruitpluk op zoek 
naar Oost-Europese werkne-
mers

21

We bellen teveel 
bij Belgacom

19
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Europa: arbeidsmarkt zonder grenzen
10

Het vrij verkeer van werknemers is een basisrecht 
binnen de EU. Dit maakt het voor EU-burgers 
mogelijk om in elke andere lidstaat te gaan wer-
ken. Na de toetreding van Estland, Letland, Litou-
wen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Honga-
rije, Malta en Cyprus (in 2004) en Bulgarije en 
Roemenië (in 2007) vreesden velen uit de ‘oude 
EU-lidstaten’ echter een massale instroom van 
werknemers uit de nieuwste lidstaten. 

Die vrees bestond al toen Spanje en Portugal in de 
jaren 80 tot de EU toetraden. Duizenden Spaanse 
en Portugese arbeiders zouden onze landen over-
spoelen, dacht men. Onterecht, zo bleek enkele 
jaren later. Toch joeg de uitbreiding met Oost-Eu-
ropa in 2004 en 2007 de mensen opnieuw schrik 
aan. Die ‘nieuwe Europeanen’ zouden hier ‘ons’ 
werk komen inpikken. 

Europa kwam deze bezorgdheid tegemoet met een 
overgangsmaatregel. Elke lidstaat mocht zelf be-
slissen om op zijn grondgebied de toepassing van 
het vrij verkeer voor werknemers uit de nieuwe 
lidstaten uit te stellen tot uiterlijk 1 mei 2011. 
Dan loopt dit overgangsregime onherroepelijk af 
en is het vrij verkeer van werknemers in alle lid-
staten een feit. 

Aanvankelijk hield België de grenzen dicht. 
Maar wat niet ‘in het wit’ kan, gebeurt vaak ‘in 

het zwart’. Zwartwerkers krijgen geen behoorlijk 
loon, worden niet beschermd (bij een ongeval, 
ontslag enz.) en leven in slechte omstandigheden. 
Bovendien betalen ze geen belastingen en dragen 
ze dus niet bij tot onze welvaart. En dus wijzigde 
ons land zijn koers in 2006. De Belgische arbeids-
markt werd opengesteld voor 190 “knelpuntbe-
roepen”. Sindsdien kunnen werknemers uit de 
nieuwe lidstaten binnen de vijf dagen aan de slag 
met een arbeidsvergunning, de arbeidskaart B. In 
2009 beslist België of de grenzen volledig open-
gaan of pas in 2011. 

Voorbeelden uit andere EU-landen tonen noch-
tans aan dat de voordelen van het openstellen 
van de markt opwegen tegen de nadelen. De Brit-
ten, Ieren en Zweden, die de werknemers uit de 
nieuwe lidstaten al in 2004 welkom heetten, leg-
gen vandaag vooral positieve resultaten voor: het 
zwartwerk is er verminderd, knelpuntvacatures 
raakten er eindelijk ingevuld en er werden betere 
economische prestaties neergezet (net omdat er 
niet langer een tekort aan werknemers was). 

‘Privatisering is 
onvermijdelijk’
Ik ben voorstander van het privatiseren van 
overheidsbedrijven. Begrijp me niet verkeerd. 
Privatisering mag geen doel op zich zijn. Maar 
het is onvermijdelijk om te kunnen concurre-
ren op de Europese interne markt. Een onder-
neming die de speelbal is van de politiek en de 
vakbonden kan zich onmogelijk staande hou-
den in zo’n competitieve omgeving. Bedrijven 
moeten zich marktconform opstellen en dat 
kan enkel als ze oog hebben voor hun eigen 
belang.

In België hebben we altijd de neiging om ver-
dere privatisering tegen te gaan. Denken we 
maar aan de vrijmaking van de postdiensten. 
We zijn echt verkeerd bezig. Vooruit denken is 
hier de boodschap.

De overheidsbedrijven werden opgericht uit 
vrees dat een private onderneming een mo-
nopoliepositie zou verwerven in belangrijke 
sectoren als vervoer of communicatie en daar 
misbruik van zou maken. Maar nu de markten 
steeds meer opengaan en Europa waakt over 
de vrije concurrentie, is er geen reden meer 
om niet te privatiseren.

 Een interview met Leo Sleuwaegen, hoogleraar eco-
nomie aan de K.U.Leuven, 2 mei 2003

8
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91-jarige Nederlander ontkent euro
Een kranige Nederlander van 91 weigerde de euro 
als ‘echt geld’ te erkennen. De gepensioneerde 
was wel heel verrast toen hij na het winkelen zijn 
wisselgeld van wat dichterbij bekeek. Zulke mun-
ten had hij nog nooit gezien. Waarop hij naar de 
winkel terugkeerde en vroeg om het wisselgeld om 
te ruilen voor ‘echt’ geld. Wat de kassierster ook 
probeerde om de man te overtuigen van de geldig-
heid van de euro, hij hield vol dat hij bedrogen 
was. Na twee uur discussiëren riep de kassierster 
tenslotte de hulp van de politie in. Die moest zelfs 
geweld gebruiken om de man naar zijn dochter 
te brengen, die haar vader duidelijk moest maken 
dat Europa zijn oude Nederlandse guldens inge-
wisseld had voor euro’s. Het verhaal haalde zelfs 
de internationale pers. 

 28 januari 2002

Pools filiaal KBC klopt groei-
verwachtingen in vierde kwar-
taal

17

Dexia mikt op overnames 
in Centraal-Europa

22

90% van het 
geïmporteerde bier in België 
is Europees

20
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De Eurozone:
2002: België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk 
(ook de overzeese gebieden: Guadeloupe, 
Frans-Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, 
Saint-Pierre-et-Miquelon), Duitsland, Italië, 
Spanje (ook: Canarische Eilanden, Ceuta en 
Melilla), Portugal (ook: Madeira en de Azoren), 
Griekenland, Finland, Oostenrijk en Ierland
2007: Slovenië
2008: Malta en Cyprus
2009: Slowakije 

Landen of stadsstaten die niet tot 
de EU behoren, maar wel de euro 
als officiële munt hebben: 
•	 enkele	Europese	stadsstaten:	Monaco,	San	

Marino et Vaticaanstad
•	 andere:	 Andorra,	 Kosovo	 en	 Montenegro	

voerden de euro in als officiële munt, zon-
der officieel akkoord van de EU.

13

9

Vingers kwijt en 
terug naar huis
Piotr Kowalski is, zoals zoveel Polen, de armoede 
van zijn land ontvlucht. Toen hij na de val van het 
communistische regime niet langer zijn brood kon 
verdienen, nam hij contact op met Euroworks, een 
uitzendkantoor dat ‘werken in België’ promootte. 
Alles werd telefonisch geregeld. Ze vertelden hem 
dat er voor een tegelzetter altijd werk is en beloof-
den hem een job. In België aangekomen, kreeg hij 
via sms het bericht dat de bestemming veranderd 
was. Hij mocht zich aanmelden in een bungalow-
park in Kasterlee.

Op de plaats van afspraak vroegen twee Duitsspre-
kende mannen zijn paspoort, namen een kopie en 
duwden hem een Nederlandstalig arbeidscontract 
onder de neus. Een Poolse vertaling was er niet. 
En een kopie van het contract konden ze hem niet 
geven. Aanvankelijk kon hij starten als hulparbei-
der in de bouw. Daarna zou hij als tegelzetter aan 
de slag kunnen. 

De bouwwerf bleek echter geen bouwwerf te zijn, 
maar een houtzagerij. Hij werd ingezet voor een 
job waar hij helemaal niet voor opgeleid was. Nu 
hij zich al die moeite had getroost om tot hier 
te komen, kon hij er maar het beste van maken, 
dacht hij. Drie weken later sneed hij vier vingers 
van zijn rechterhand af.

Nadat zijn middelvinger er weer was aangezet en 
de andere vingers tot de helft gereduceerd waren, 
kwamen de vragen: Hoe zou de verzekering gere-
geld zijn? Wie zou de rekening betalen?

Na zijn verblijf in het ziekenhuis kwam er een 

medewerker van Euroworks langs die vroeg wat er 
gebeurd was. Toen Kowalski opnieuw aan de slag 
wou, kreeg hij eerst het bericht dat hij niet langer 
geschikt was om in het bedrijf te werken. 

Maar uiteindelijk liep het voor hem toch nog rela-
tief goed af: de Belgische houtzagerij gaf hem een 
wettelijk arbeidscontract van onbepaalde duur en 
hij kreeg een vergoeding voor zijn gedeeltelijke 
invaliditeit. 

Voor veel andere Polen eindigt het verhaal minder 
goed. De meesten die het slachtoffer worden van 
een ongeval keren in stilte terug naar Polen en 
maken nooit een zaak van het onrecht dat hen is 
aangedaan.

 31 mei 2007

De Eurozone
De eurozone verwijst naar de EU-landen die de 
euro als officiële munt hebben. Maar ook andere 
landen of regio’s gebruiken de euro als munt. 
De 27 EU-landen zijn verplicht om de euro in te 
voeren zodra ze aan de monetaire eisen voldoen. 
Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden 
hebben, ieder voor zich, een uitzondering op deze 
regel bedongen. 

De Europese Centrale Bank (ECB) is verantwoor-
delijk voor het monetair beleid binnen de euro-
zone.

De eurozone is na de Verenigde Staten de grootste 
muntzone ter wereld. Dankzij de omvang, stabi-
liteit en kracht van de economie in de eurozone 
wordt de euro ook steeds vaker gebruikt buiten 
de grenzen van dat gebied: overheden en particu-
lieren in derde landen gebruiken de munt voor 
allerlei doeleinden, bijvoorbeeld in de handel en 
als financiële reserve. Daarom is de euro intussen 
de op één na belangrijkste internationale munt-
eenheid geworden, na de dollar.

14

15

Euro-dollar
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5. Handel in Europa

1. Economische samenwerking   

 Lees de inleiding

a. Europa is steeds nauwer gaan samenwerken op eco-
nomisch vlak. Kan je de evolutie schetsen?  Eerst was 
er de …, dan de … en als bekroning de … .

b. Wat is het verschil tussen deze drie vormen van eco-
nomische samenwerking?  Formuleer het in je eigen 
woorden. 

2. De Europese interne markt  

 Lees de inleiding en artikel 2.

a. Wat houdt de interne markt in? 

b. Zoek in beide teksten de voordelen van de interne 
markt en probeer ze te ordenen volgens ‘voordelen 
voor bedrijven’, ‘voordelen voor de burgers/consu-
menten’ en ‘algemeen economische voordelen’. 

c. Kan je er zelf nog voordelen aan toevoegen?

3. Interne EU-handel  

 Bekijk grafiek 1.

a. Welke drie landen hebben de meest ‘open’ econo-
mie? Welke 3 landen hebben het laagste percentage? 
Kan je ook achterhalen waarom? 

b. Stel dat de interne markt afgeschaft zou worden. 
Wat zou dat betekenen voor België? 

4. Handelsbelemmeringen binnen de EU 

 Lees de artikels 3 en 4.

a. Volgens artikel 3 zijn er nog steeds handelsbelemme-
ringen tussen de lidstaten. Wat is het probleem?

b. Welke maatregelen neemt Europa hiervoor? (2 op-
lossingen, elk in 1 artikel terug te vinden)

 5. Vrij verkeer van goederen  

 Hoeveel liter wijn mag je meenemen naar België: 

- …als je terugkeert uit Rusland?

- …als je terugkeert uit Portugal?

 [met de wagen of met de trein]

 Kijk op http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/citi-
zens/files/GoedeReis2.pdf. 

 Hoe verklaar je het verschil? 

6. Vrij verkeer  

 Lees artikel 5.

a. Over welk ‘vrij verkeer van’ gaat het hier? 

b. Wanneer moet in België ten laatste concurrentie 
voor de Post mogelijk zijn?

c. Waarom is de postsector nog niet vrijgemaakt?

7. Vrij treinverkeer  

 Lees artikel 7.

a. Wanneer werden de spoorwegen in het Verenigd Ko-
ninkrijk vrijgemaakt? 

b. Wat is momenteel het grootste probleem voor het 
Britse treinverkeer? Kan je daar twee oorzaken van 
noemen?

c. Welk bedrijf heeft het Belgische treinverkeer voor 
personen in handen? Is deze dienst in België al vrij-
gemaakt/geprivatiseerd?

d. Kan je zeggen welke van de volgende spelers al con-
currenten hebben? Over welke diensten gaat het tel-
kens? Kan je enkele van hun eventuele concurrenten 
opsommen?

 - Electrabel/Suez

 - Brussels Airlines (voorloper=Sabena)

 - Belgacom

8. Privatisering  

 Lees de inleiding en de artikels 5, 6 en 8.

a. Wat is privatisering? 

b. Over welke sectoren gaat het vooral?

c. Zoek in de artikels argumenten voor en tegen privati-
sering. Kan je zelf andere argumenten vinden?

d. Bepaal zelf je standpunt: Wat vind je zelf van de pri-
vatisering van overheidsbedrijven? Vind je dat een 
goede of slechte zaak en waarom? Moet de overheid 
volgens jou zeggenschap blijven hebben over dien-
sten van algemeen belang? 

 

9. Vrij verkeer van werknemers  

 Lees artikel 9.

a. Is dit artikel eerder voor of tegen het openstellen 
van de grenzen voor arbeiders uit alle Europese lid-
staten?

b. Kan je enkele argumenten halen uit dit artikel? Kan 
je ook tegenargumenten vinden?

c. Mogen werknemers uit de nieuwe lidstaten in Bel-
gië al aan de slag? Vind je dat een goede of slechte 
zaak?

10. Vrij verkeer van Oost-Europeanen 
a. Neem een standpunt in over de volgende stelling: 

‘Arbeiders uit de nieuwe lidstaten (bv. Polen) vor-
men een bedreiging voor onze werkgelegenheid’. 
Lees als achtergrond de inleiding en artikels 9, 10 
en 11. 

b. Bekijk cartoon 12 over knelpuntberoepen. Waarmee 
wordt hier gelachen?

11. Krantenkoppen 

 Bekijk de krantenkoppen (17 tot 24). Geef telkens 

aan over welk vrij verkeer ze gaan en waarom. De 
tekst uit de inleiding kan hierbij helpen.

12. Eurozone 
 Bekijk artikel 13, 14 en 15.

a. Wat is de eurozone? 

b. Welke landen maken momenteel deel uit van de eu-
rozone? Markeer ze op de blanco kaart van Europa.

c. Er wordt niet enkel in de EU met euro’s betaald. 
Waar nog? Kan je ook de reden hiervoor bedenken? 

d. Enkele nieuwe lidstaten mogen de euro nog niet 
invoeren. Waarom niet? Zweden, het Verenigd Ko-
ninkrijk en Denemarken hebben zo hun redenen 
om de euro niet in te voeren. Welke zijn die?

e. Is de euro op wereldvlak belangrijk? Hoe zie je dat?

f. Is de euro een sterke munt? Staaf je antwoord. Wat 
betekent dat voor de handel met de VS?

13. Invoering van de euro 

 Lees artikel 16. 

 Herinner jij je nog het moment waarop je voor het 
eerst met de euro betaalde? Vind je dat de Belgische 
frank weer ingevoerd moet worden? Waarom wel/
niet?

14. De euro in je portefeuille  
a. Kijk in je portefeuille – welke euromunten heb je 

bij je? Uit welke landen komen ze? Kijk hiervoor 
naar de ‘nationale zijde’. (Kijk op www.ecb.europa.
eu/bc/euro/coins/html/index.nl.html). Zijn er nog 
Belgische euromunten bij? Welke landen komen in 
de klas het meeste voor?

b. Misschien bezit je een van de zeldzame herdenkings-
munten. Wat staat er op het Belgische herdenkings-
muntstuk van 2006? In welk jaar heeft België nog 
zo’n herdenkingsmunt uitgegeven? 

c. Kijk op de website eens bij ‘gemeenschappelijke zij-
des’. Wat is het verschil tussen de munten die voor 
en na 2007 gemaakt zijn? Wanneer werden jouw 
munten geslagen?

15. Gezonde economieën  

 Welke zijn de voorwaarden om tot de eurozone te 
mogen toetreden? 

 Enkele zoektermen: ‘convergentiecriteria’ of ‘crite-
ria van Maastricht’ of ‘Maastrichtnormen’. 

16. Euro-mythes  

 Welke ‘mythes’ doen de ronde over de euro en is dat 
ook zo?

 Zoek op http://ec.europa.eu/economy_finance/pu-
blications/publication9869_nl.pdf. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication9869_nl.pdf

