
 
 

 1 

Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 7 Europese Grenzen? 

Exameneenheid: Internationale ontwikkelingen 

Paragraaf 7.1 Wat is de Europese Unie? 
Europese Unie (EU) = samenwerkingen tussen verschillende Europese lidstaten (28 landen) op  

   gebied van economie en politiek.  
 
Internationale handel = producten kopen uit- en verkopen aan het buitenland 
Import / invoer  = goederen invoeren uit het buitenland 
Export / uitvoer  = goederen uitvoeren naar het buitenland 
 
Redenen voor internationale handel 

 Prijs  = goedkoper 

 Kwaliteit = beter product 

 Klimaat  = andere weersomstandigheden 

 Grondstoffen = andere grondstoffen 
 
Invoerrechten   = extra belasting heffen op producten uit het buitenland 
  

Internet verwijzing: 
Europese Unie 

http://europa.eu/index_nl.htm
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Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 7 Europese Grenzen? 

Exameneenheid: Internationale ontwikkelingen 

Paragraaf 7.2 Wat kun je met de euro? 
Europese Monetaire = samenwerking tussen verschillende EU lidstaten (18 landen) op het gebied  
Unie (EMU)     van een gemeenschappelijke munt de euro 
 
 
Eisen om de euro te mogen invoeren 

 Stabiele munteenheid  = geen sterke schommelingen in de wisselkoersen 

 Gezonde begroting = geen grote tekorten op de begroting 
 
Voordelen van de euro voor consumenten 

 Prijzen vergelijken = door dezelfde munt kan je makkelijk vergelijken met het buitenland 

 Goedkoper  = je hoeft geen wisselkoersen meer te gebruiken om te wisselen van  
   munt 

 
Voordelen van de euro voor landen 

 Meer investeringen door bedrijven 

 Meer toeristen  

 Toenemende welvaart 
 
Welvaart  = de mate waarin je in je behoefte kunt voorzien 
 
Europese Centrale  = de centrale bank van de EMU die let erop dat de euro zijn waarde behoudt  
Bank (ECB)     en bankbiljetten en munten uitgeeft 
 
  

Internet verwijzing: 
Europese Monetaire Unie 

Internet verwijzing: 
Europese Centrale Bank 

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_nl.htm
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.nl.html
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Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 7 Europese Grenzen? 

Exameneenheid: Internationale ontwikkelingen 

Paragraaf 7.3 Hoe werkt de Europese Unie? 
Europese Unie (EU) = deelnemende lidstaten hebben onderling vrij verkeer (geen controle) van: 

 Producten  = goederen en diensten 

 Personen  = EU burgers 

 Kapitaal  = kapitaalgoederen en geld 
 
Concurrentie  = de strijd tussen bedrijven om de consument 
 
Protectiemaatregelen = handelsbelemmerende maatregelen  

 Invoerrechten    = extra belasting heffen op producten uit het buitenland 

 Contingentering / importquota = maximum stellen aan invoer van producten uit het  
   buitenland 

 Exportsubsidies   = subsidie geven aan bedrijven op exportproducten 
 
Vrijhandel  = geen handelsbelemmerende maatregelen (binnen de EU) 
Interne markt  = het open zijn van de grenzen van alle EU-landen voor elkaars producten 
 
Voordelen voor bedrijven om een vestiging te starten in een ander EU land 

 Markt is groter / beter = meer consumenten 

 Grond is goedkoper = lagere bedrijfskosten 

 Loon is lager  = lagere bedrijfskosten 
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Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 7 Europese Grenzen? 

Exameneenheid: Internationale ontwikkelingen 

Paragraaf 7.4 Wat zijn de regels van de Europese Unie? 
De Europese Unie wordt bestuurd door 

 Europese Commissie = uitvoerende macht 
o Indienen van wetsvoorstellen 
o Opstellen van begroting 
o Handhaven en controleren van recht 

 Europees Parlement = wetgevende macht 
o Rechtstreeks gekozen parlementsleden maken of veranderen wetten 
o Neemt beslissingen over de begroting 

 Raad van Ministers = wetgevende macht 
o vakministers (gekozen) per land maken of veranderen wetten  
o Neemt beslissingen over de begroting 

 
Grenzen EU 

 Binnengrenzen = landgrenzen tussen EU landen 

 Buitengrenzen = landgrenzen van EU landen met niet EU landen 
 
Harmoniseren  = wet en regelgeving van alle EU landen gelijk maken 
 
CE-markering  = Conformité Européenne (Europese Overeenkomst), een keurmerk dat  

   aangeeft dat het product voldoet aan de EU eisen 
Ecolabel  = een EU keurmerk voor producten die minder milieu belastend zijn 
 
EU subsidie  = de EU geeft subsidie aan bedrijven, zodat ze investeringen kunnen betalen 
EU lidmaatschap = EU landen betalen ieder jaar contributie om lid te mogen zijn van de EU 
 

     


