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DE BRIEVEN BRIGADE
HET VERHAAL VAN 
DE EUROPESE UNIE

INTRO VOOR DE LEERKRACHT
Op de volgende pagina’s vindt u materiaal waarmee u de belangrijkste 
Europese instellingen op een eenvoudige manier kunt uitleggen aan 
de leerlingen. Achteraan deze projectfiche vindt u een invulblaadje voor 
de leerlingen.

Bij deze projectfiche hoort: 

een geïllustreerde tijdslijn  
Te downloaden als eu_tijdslijn.pdf op www.bpost.be/schools

de landen van Europa: een overzicht voor de leerkracht 
Te downloaden als eu_landen.pdf op www.bpost.be/schools

de kaart van Europa + stickervel met postzegels 
Poster (60x80 cm) om op te hangen in de klas.
1 exemplaar per klas gratis te bestellen via www.bpost.be/schools

Interactie. Tijd voor actie.

Opdracht. Individueel of in groep.

Tip voor de leerkracht. 

Materiaal om uit te delen aan de leerlingen. 

Moeilijk woord! Zie woordenlijst. 

INTERACTIE

LEGENDE
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DE INSTELLINGEN: WIE DOET WAT? 
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DE BRIEVEN BRIGADE
HET VERHAAL 
VAN DE EUROPESE UNIE 
DE INSTELLINGEN: WIE DOET WAT? 

MATERIAAL
Geef elke leerling een (kleuren)kopie van het invulblaadje. 
Zie: op het einde van deze projectfiche.

INLEIDING
De EU heeft voor verbondenheid tussen veel Europese landen gezorgd. 
Toch zijn de regeringsleiders het niet altijd zomaar met elkaars eens. Maar ze praten 
hun meningsverschillen uit in plaats van oorlog te voeren. Het plan van Jean Monnet 
en Robert Schuman was dus een goed plan: de EU heeft haar lidstaten 
vrede gebracht. 

Maar wie zorgt ervoor dat alles binnen de EU vlot verloopt? 
Neem samen met de Brieven Brigade een kijkje bij de Europese instellingen:

➼ De Europese Commissie
➼ Het Europees Parlement
➼ De Raad van Ministers
➼ De Europese Raad
➼ Hof Van Justitie
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1. DE EUROPESE COMMISSIE

28 commissarissen voor het dagelijks bestuur 

Elke woensdag komen 28 vrouwen en mannen, één uit elke lidstaat, 
bij elkaar in het Berlaymontgebouw in Brussel. Deze 28 commissarissen 
vormen samen de Europese Commissie. 

Ons land heeft Karel De Gucht (Open VLD) als Europees commissaris. 
Hij is verantwoordelijk voor de portefeuille Handel.

Voorzitter van de Europese Commissie: José Manuel Barroso (Portugal).

Taak van de commissarissen: wetsvoorstellen bedenken voor heel Europa.

Ze moeten dat niet alleen doen. Ze krijgen hulp van deskundigen, juristen, 
secretaressen, vertalers enzovoort. 

Zodra de commissarissen akkoord zijn over een wetsvoorstel sturen ze 
dat voorstel naar het Europees Parlement en naar de Europese Raad.

GOED OM WETEN!
1 miljoen handtekeningen en je krijgt inspraak! Voor het eerst in de ge-
schiedenis hebben Europese burgers nu rechtstreeks inspraak in de wetgev-
ing van de Unie. Om een voorstel bij de Europese Commissie in te dienen 
heb je wel wat handtekeningen nodig. 1 miljoen om precies te zijn. Maar laat 
dat je vooral niet tegenhouden. Succes!

Tijd voor een groepsgesprek. Wat zou er in heel Europa een wet moeten 
worden? Wat belangt iedereen aan? Heeft jouw klas een supergoed idee? 
Probeer dan écht een wetsvoorstel in te dienen bij de Europese Commissie 
en verzamel 1 miljoen handtekeningen. 

INTERACTIE
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2. HET EUROPEES PARLEMENT

de stem van het volk: 735 leden vertegenwoordigen 
de EU-burgers

Het Europees Parlement vergadert elke maand in de officiële zetel in 
Straatsburg (Frankrijk). Er zijn ook regelmatig extra vergaderingen in 
de Leopoldruimte in Brussel. 

Voorzitter: Jerzy Buzek (Polen)

Taak: 
de wetsvoorstellen bespreken die door de Europese Commissie 
zijn ingediend.

Als het Parlement een voorstel niet goed vindt, kan het de 
Commissie vragen het voorstel te veranderen totdat het 
Parlement er wél tevreden over is. 

Het Europees Parlement heeft 735 leden of Europarlementariërs. 
Zij worden om de vijf jaar gekozen tijden de Europese verkiezingen 
waaraan alle 18-plussers in de EU mogen deelnemen.
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3. DE RAAD VAN MINISTERS

vertegenwoordigt de regeringen van de 28 lidstaten

Als het Europees Parlement akkoord gaat met een wetsvoorstel, komt het bij 
de Ministerraad terecht. 

Taak van de Ministerraad: stemmen over de wetsvoorstellen zodat deze al 
dan niet échte wetten worden. 

4. DE EUROPESE RAAD

28 staatshoofden bepalen de politieke lijn 
en de prioriteiten van de EU

➼ De Europese Raad heeft geen wetgevende bevoegdheid. 
➼ De Raad bestaat uit de leiders van de 28 lidstaten. 
➼ De Europese Raad komt 4 keer per jaar samen, 

tenzij de president tot een extra zitting oproept.

Permanent voorzitter of president: 
Herman Van Rompuy

Jerzy Buzek

Leopoldruimte
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GOED OM WETEN!
Sinds 1 januari 2010 is ‘onze’ Herman Van Rompuy permanent 
voorzitter of de allereerste ‘president van Europa’. Hij blijft dat 
tweeënhalf jaar. Hij kan één keer herkozen worden. Herman Van Rompuy 
werd in 1947 geboren in Etterbeek. Hij komt uit een politieke familie 
en behoort tot de christendemocratische partij CD&V. Hij werd 
verschillende keren minister en was in 2009 ook bijna een jaar lang 
premier of eerste minister van België.

© De Brieven Brigade: Het verhaal van Europa

5. HET EUROPEES HOF VAN JUSTITIE

verzekert een correcte toepassing van de Europese wetten 
in heel Europa

Als een EU-land een wet aan z’n laars lapt, geeft de Europese Commissie 
dat land een waarschuwing. De Commissie kan een klacht indienen bij het 
Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Voor iedere EU-lidstaat heeft het 
Hof één rechter. Deze rechters kunnen landen die de wetten niet naleven, 
beboeten.

Neem de leerlingen mee naar Brussel voor een wandeling door 
de Europese wijk.

Europees Hof 
van Justitie

TIP



1.  Vul aan.

De 5 instellingen van Europa zijn:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

2. De Europese Commissie vergadert in het 
………………………………………….-gebouw 

in ……………………………………………..  
Er zijn ……… commissarissen, 1 uit elke lidstaat.

Hun taak: …………………………………………… 
bedenken. De Voorzitter van de Europese 

Commissie, José Manuel Barroso, is afkomstig uit:

Spanje    Brazilië   Portugal
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INVULBLAADJE
DE INSTELLINGEN VAN 
DE EUROPESE UNIE
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Voornaam: 
Naam: 
Klas: 



3.  De officiële zetel van het Europees Parlement is in 
………………………….(Frankrijk).

Taak: de wetsvoorstellen van de Europese Commissie  
…………………………………

Het Europees Parlement heeft …… leden 
of…………………………………………... Zij worden om 
de …….. jaar gekozen bij verkiezingen waaraan alle 
18-plussers in de EU mogen deelnemen.

4.  De regeringen van de 28 lidstaten worden 
vertegenwoordigd door 
………………………………………………………. 
Zij ……………………………….. en beslissen zo 
of een wetsvoorstel een échte wet wordt.

5.  ……………………………………………………… 

is de permanente voorzitter van de Europese Raad of 
de president van Europa.

6. Het Europees Hof van Justitie verzekert een 
………………………………………………………. van 
de Europese wetten. Het Europees Hof van Justitie is in 
…………………………………….
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INVULBLAADJE
Oplossingen (voor de leerkracht!)

1    De Europese Commissie, Het Europees Parlement, De Raad van Ministers, 
     De Europese Raad, Hof Van Justitie.

2   Berlaymont - Brussel - 28 - wetsvoorstellen - Portugal

3   Straatsburg - bespreken - 735 - Europarlementariërs - 5

4   De Raad van Ministers - stemmen

5   Herman Van Rompuy

6   Correcte toepassing - Luxemburg

8© De Brieven Brigade: Het verhaal van Europa


