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HET VERDRAG VAN 
MAASTRICHT

Een nieuwe missie voor Europa!Een nieuwe missie voor Europa!
WAT?
Het Verdrag van Maastricht.

WAAR?
In Maastricht natuurlijk!

WIE?
De leiders van de landen van de Europese 
Gemeenschap: België, Denemarken, Duitsland, 
Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, 
Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

WANNEER?
Op 9 en 10 december 1991 maken deze landen 
afspraken in Maastricht. En op 7 februari 1992 zetten 
ministers hun handtekening onder het verdrag. 
Dat feestelijk ondertekenen duurt in totaal maar 
17 minuten!

HOE ZIET HET VERDRAG VAN MAASTRICHT ERUIT?
De landen maken zeven belangrijke afspraken:

❶ Ze richten de Europese Unie op 
De twaalf landen gaan vanaf nu nóg meer samenwerken 

in de Europese Unie.

❷ Ze willen dezelfde munt
De landen spreken af om dezelfde munt te gaan 

gebruiken: de euro. Nederland wisselt daarom de gulden 
in en Duitsland de Duitse Mark. De landen spreken ook 
af om samen één bank op te richten voor de euro: de 

Europese Centrale Bank.

❸ Ze maken regels voor de euro 
Landen die ook bij de EU willen horen en de euro willen 

invoeren, moeten zich aan regels houden. De schuld van het 
land mag bijvoorbeeld niet te groot zijn. Ook de infl atie in 
het land mag niet te hoog zijn. Dat betekent dat de prijzen 

niet te hard mogen stijgen.

❹ Ze willen meer samen optrekken
De Europese landen doen vóór 1991 al dingen 

samen op het gebied van economie en geld. Maar 
in Maastricht besluiten ze dat ook met andere 

onderwerpen te doen. Ze willen bijvoorbeeld samen 
terroristen en criminelen aanpakken. Daarom richten 

ze een Europese politiedienst op: Europol. 

Ze willen er ook samen voor zorgen dat vluchtelingen op 
de goede plek terechtkomen. En de landen bespreken of ze één 

Europees leger willen. Maar dat leger is er nog niet.

❺ Inwoners van de EU worden burgers van de EU
Mensen uit de landen die het Verdrag van Maastricht 

ondertekenen, worden EU-burgers. Daardoor mogen ze vrij reizen 
en wonen in de hele Europese Unie. Door deze afspraak kun jij 
zonder gedoe op vakantie naar Frankrijk of Spanje! En kun je er 

later makkelijker studeren of werken.

❻ Europese burgers krijgen meer te zeggen
Net zoals mensen in Frankrijk of Duitsland een parlement kiezen, 
mogen mensen in Europa een Europees parlement kiezen. Door 

het Verdrag van Maastricht krijgt dat parlement meer te zeggen 
over wat er in Europa gebeurt. Zo hebben Europese burgers dus 

meer invloed in Europa. Ze kunnen zelfs bij iemand terecht als ze 
over de EU willen klagen: de Europese ombudsman. Die onderzoekt 

de klachten van Europese burgers.

❼ De EU doet alleen wat écht nodig is
De landen spreken af dat de EU zich alleen bemoeit met dingen 

die de landen niet goed alleen kunnen regelen.

Wist-je-datje
Het Verenigd Koninkrijk 
en Denemarken willen als 
enige landen hun eigen 

munt houden: 
de Deense kroon en 
de Engelse pond.

Europa-feitje!
Het hoogste toilet 
in Europa vind je op 
de hoogste berg in 

Frankrijk: de Mont Blanc!

Pssst..
Wil je meer lezen over geld 
en de euro? Blader dan door 

naar hoofdstuk 3!

Pssst..
Wil je meer lezen over 

landen die bij de EU willen 
horen? Blader dan door naar 

hoofdstuk 4!

Pssst..
Vind jij dat de Europese Unie 

samen één leger moet hebben? 
Blader naar hoofdstuk 5 om jouw 

mening te geven!

Zo noemen we Engeland, 
Schotland, Wales en 

Noord-Ierland samen.

Verenigd 
Koninkrijk

de Engelse pond.
de Deense kroon en de Deense kroon en 
de Engelse pond.de Engelse pond.de Engelse pond.
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HIER GEBEURDE 
DE KERNRAMP VAN 

TSJERNOBYL

DEZE DRIE LANDEN 
ZIJN TIJDENS DE 

EERSTE EN TWEEDE 
WERELDOORLOG 

NEUTRAAL

76% VAN DIT LAND 
IS BESCHERMD 
NATUURGEBIED

HIER IS HET VERDRAG 
VAN VERSAILLES 

GETEKEND

Aan de slag!
Ben jij een echte Europa-kenner? Hoeveel gebouwen, 
personen en vlaggen kun jij aan de juiste landen koppelen?
Verbind ze met een lijn. 

Tip:
Gebruik de atlas of 
het internet als je 
het niet weet. Of 

vraag iemand 
om hulp.

Venetië

MAS Museum aan de Stroom

Domkerk van Helsinki

Paleis van Sissi

Trinity College

Rijksmuseum

Brandenburger Tor

Hagia Sophia

Amália Rodrigues

Marie Curie

Koningin Elizabeth

Teken de vlag van 
dit land

Teken de vlag van 
dit land

Teken de bekendste brug van engeland

Teken een product uit Italië

Dubrovnik

Hint: 
dit land hoort 
bij de BeNeLux
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DE VOORZITTER 
BEPAALT

Waarom sluiten de landen 
dit belangrijke verdrag 
eigenlijk in Maastricht? 

Ieder land mag omstebeurt 
voorzitter zijn van de EG. 

In de tweede helft van 1991 
is Nederland voorzitter. De 
Nederlandse regering kiest 
voor Maastricht omdat het 
een vliegveld heeft. Handig! 

In de gebouwen van 
Maastricht is ook genoeg 
ruimte voor alle journa-
listen. Die komen uit alle 

hoeken van de wereld om 
bij dit belangrijke moment 

te zijn.

EUROPA NA MAASTRICHT
De invloed van het Verdrag van Maastricht is nog 
steeds heel groot. Het bepaalt hoe de landen in de 
EU met elkaar omgaan. Maar op sommige problemen 
geeft het Verdrag van Maastricht in 1991 nog geen 
antwoord.

Wist-je-datje
Het Verdrag van 

Maastricht heeft sinds 
2018 het Europees 
Erfgoed Label. Dat 
betekent dat het 

Verdrag heel belangrijk 
is voor de geschiedenis 
en samenwerking van 
Europa. Een andere 
plek in Nederland 

met dit label is het 
Vredespaleis in 

Den Haag. Wist-je-datje
In 2012 krijgt de EU 

de nobelprijs voor de 
Vrede. Vroeger ging 

iederen in Europa met 
elkaar op de vuist, 

nu is iedereen 
trots op de vrede.

MEER MACHT?
De landen worden het in 1991 bijvoorbeeld niet eens over 
de macht die Europa moet krijgen. Moet Europa steeds 
meer beslissen over wat de EU-landen doen, of juist niet? 
Wat moet er met de EU gebeuren als er meer landen bij 
willen komen? En welke rol moet de EU eigenlijk spelen in 
de rest van de wereld?

CRISES
Antwoorden vinden op die vragen is nog steeds niet 
makkelijk voor de EU. Tijdens de economische crisis 
in 2008 en de coronacrisis in 2019 kan de EU moeilijk 
besluiten nemen. Het is dan ook erg lastig om als 27 
landen met elkaar op te schieten! Zou jij het met 26 
klasgenoten over alles eens kunnen worden?

NOG MEER AFSPRAKEN
Om nieuwe vragen op te lossen, maken de EU-landen 
soms nieuwe regels en afspraken. Het Verdrag van 
Maastricht is dus niet het enige verdrag van Europa. In 
1997 spreken de landen in het Verdrag van Amsterdam 
bijvoorbeeld af dat mensen in de Europese unie nóg 
makkelijker kunnen reizen. En bij het Verdrag van Nice 
in 2001 zorgen de landen dat de snel groeiende EU wat 
makkelijker besluiten kan nemen. MET VLAG EN WIMPEL

Deze vlaggen horen bij landen die het Verdrag van 
Maastricht hebben ondertekend. Kun jij de vlaggen afmaken? 

En weet jij van welke landen de vlaggen zijn?

Tip:
herken je een vlag 
niet? Zoek dan op 

internet de vlaggen 
van de Europese 

landen op!

Europa-feitje!
Finland wordt ook 

wel ‘Het land van de 
1000 meren’ genoemd. 

Er zijn daar wel 
188 duizend meren 

te vinden!

Wist-je-datje

Wist-je-datje
De EU heeft 

zelfs een eigen motto: 
‘In verscheidenheid 

verenigd’. Dat betekent 
dat de Europese landen 

samen sterk willen staan, 
terwijl ze toch erg 
verschillend zijn.

Vredespaleis

UNITED IN DIVERSITY
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HOE WERKT DE EU EIGENLIJK?
De Europese Unie bestaat uit 27 landen. 
Die EU-landen noemen we lidstaten. 
Deze lidstaten besluiten veel dingen 
samen. Ze beslissen met zijn allen over 
landbouw, milieu, immigratie en handel.

Europa-feitje!
Houd je van kastelen? Dan 
moet je naar Tsjechië, 
het land met de meeste 

kastelen in Europa. Daar 
staan er wel 932!

Wist-je-datje
Als het over Europa gaat, 
hoor je mensen vast wel 
eens ‘Brussel’ zeggen. 
Dat is de hoofdstad van 
België, maar ook een 
soort hoofdstad van de 
Europese Unie. Vanuit 
die stad wordt de EU 

bestuurd, dus veel mensen 
die voor de EU werken, 
wonen daarom in Brussel.

Wist-je-datje
Om te vergaderen reizen 
leden van het parlement 
heen en weer tussen 

Straatsburg in Frankrijk 
en Brussel in België. Dat 
is vroeger zo besloten, 
maar veel mensen vinden 

het erg onhandig. Het kost 
bovendien heel veel geld, 
meer dan 100 miljoen euro 

per jaar!

NOG MEER…?
Je zou het bijna niet geloven, maar de EU heeft nóg meer 

belangrijke onderdelen:

De Raad van de Europese Unie
Ieder EU-land stuurt hier zijn ministers naartoe. Die ministers nemen 
belangrijke besluiten. Dat doen ze vaak in overleg met het Europees 

Parlement

Europese Centrale Bank
Deze bank houdt de euro en andere Europese banken in de gaten. 

Het is de enige bank die eurobiljetten mag drukken!

Europese Rekenkamer
De Rekenkamer controleert of de EU op de juiste 

manier zijn geld uitgeeft. 

Hof van Justitie van de Europese Unie
Dit hof controleert of lidstaten zich aan Europese regels houden. 

Het hof lost ook ruzies tussen de EU-landen op.

straatsburg

Brussel

MOEILIJK HOOR!
Afspraken maken in de EU is erg 
ingewikkeld, want er moeten veel 
landen mee beslissen. De landen 
werken het makkelijkst samen op 
gebieden als handel en milieu. 
Maar bij sommige onderwerpen is 
het een stuk lastiger. Denk maar 
aan het leger. Wat is beter: één 
Europees leger of ieder land zijn 
eigen soldaten? Veel lidstaten 
willen dat zelf bepalen.

EUROPEES PARLEMENT
Net zoals Nederland, Frankrijk en 
Duitsland heeft de Europese Unie 
een eigen parlement. Dat parle-
ment is wel veel groter: het heeft 
maar liefst 705 zetels! De EU-
landen houden één keer in de vijf 
jaar verkiezingen voor dit parle-
ment. Hoe meer inwoners een land 
heeft, hoe meer zetels dat 
land mag vullen.

EUROPESE COMMISSIE
Iedere lidstaat kiest een 
eurocommissaris. Die 27 
eurocommissarissen zijn een 
soort ministers. Zij hebben 
allemaal een eigen gebied om 
aan te werken, zoals landbouw, 
economie of milieu. Samen zitten 
ze in de Europese Commissie. Dat 
is het dagelijks bestuur van de 
EuropeseUnie.

Wist-je-datje
De EU heeft een eigen 
vlag, maar ook een 

eigen lied: de ‘Ode aan 
de Vreugde’ van Ludwig 

van Beethoven.

EUROPESE RAAD
Alsof dat nog niet genoeg is, heeft de EU ook nog de Europese Raad. 
Daarin zitten alle 27 leiders van de lidstaten. Frankrijk stuurt bijvoorbeeld 
zijn president en Nederland zijn premier. Deze leiders overleggen in de 
Europese Raad over belangrijke zaken, zoals het uitbreiden van de EU. 
Als deze leiders bij elkaar komen voor een overleg, noemen we dat een 
‘Europese top’.

Kun jij door dit 
doolhof de weg 

van Brussel naar 
Straatsburg 

vinden?
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IK BEN: Felix Laslo

IK BEN: 12 jaar oud

DIT IS MIJN LAND: Duitsland

HET WEER IN MIJN LAND: Duitsland is een groot land, dus het 
weer is niet overal hetzelfde. Ik woon in de bergen. Hier kun 
je in de zomer genieten van de zon, maar in de winter kun-
nen we ook skiën omdat er veel sneeuw valt. Duitsland ligt 
maar voor een klein gedeelte aan zee, hier ga ik in de zomer 
graag op vakantie.

LIEVELINGSETEN: Ik houd heel erg van fl ammkuchen. Dit is 
een soort pizza, maar dan veel dunner. Ik doe er altijd veel 
groenten op, want ik eet geen vlees. Misschien kun je het 
thuis ook eens maken.

MIJN DAG: Als ik naar school ga, dan moet ik vroeg op. Om 
kwart voor 7 word ik opgehaald door de schoolbus en om 
half 8 beginnen de eerste lessen. Omdat we zo vroeg begin-
nen, ben ik ook vroeg uit. Om 13.00 uur is school namelijk al 
afgelopen. Wel stom dat ik elke dag huiswerk moet maken. 
Al vanaf groep 3 krijgen we huiswerk mee, waar ik meestal 
1,5 uur per dag aan werk. Volgend jaar ga ik naar de middel-
bare school. Dat is anders dan in Nederland. Wij 
gaan niet na groep 8, maar na groep 6 al naar 
de grote school. 

BEROEMD PERSOON UIT MIJN LAND: Angela 
Merkel. Angela is heel lang de ‘baas’ van 
Duitsland geweest. Veel mensen vonden 
dat ze dat erg goed deed. 

WAAR STAAT DUITSLAND OM BEKEND? Ik vind 
het soms een beetje stom, maar als 
mensen aan Duitsland denken, denken ze 
vaak aan de Tweede Wereldoorlog en aan 
Hitler. Het is niet zo dat iedereen in Duitsland deze 
oorlog wilde, want ook Duitsers hebben het zwaar gehad. 
Ik zou het leuker vinden als mensen aan de kerstmarkten 
denken, aan Fantasialand of aan de mooie natuur.

WELKE TAAL WORDT ER IN DUITSLAND GESPROKEN? In 
Duitsland wordt Duits gesproken. Voor buitenlanders 
klinkt het Duits bijna hetzelfde als het Nederlands. 
Veel woorden klinken hetzelfde: in het Duits zeg je 
ook hallo en Fest betekent feest. Wat denk je dat 
kaputt betekent? 

HEEFT JOUW FAMILIE VEEL MEEGEMAAKT IN DUITSLAND?
Ja. Na de Tweede Wereldoorlog werd Berlijn verdeeld 
in Oost- en West-Berlijn. In het oosten was de 
Sovjet-Unie de baas, hier woonden mijn opa en oma. 
Het leven in het oosten was niet goed en veel mensen 
wilden vluchten naar het westen. Om te zorgen dat 
mensen niet konden vluchten, werd er een grote muur 

gebouwd: de Berlijnse Muur. Mijn opa en oma zaten opgesloten in 
Oost-Berlijn. Vluchten was supergevaarlijk. De meesten overleefden 
dat niet, dus mijn opa en oma probeerden er maar het beste van 
te maken. 

HOE WAS HET LEVEN VOOR JOUW OPA EN OMA 
IN  OOST-BERLIJN? Mijn oma vertelde dat 
ze veel moesten wachten. Als ze naar 
de bakker wilde, wachten. Als ze naar de 
kapper ging, wachten. Boodschappen 
doen, wachten. Overal stonden enorme 
rijen. En als je dan eindelijk de supermarkt 
binnen mocht, was er weinig om te kopen. 
Overal was maar één soort van, je kon dus 
niet kiezen uit verschillende soorten chips, 
boter of shampoo. Ook was er te weinig 
verse groente en fruit. 

ZIJN JOUW OUDERS OOK IN OOST-BERLIJN 
GEBOREN? Mijn vader komt niet uit Oost-Berlijn, maar mijn moeder wel. 
Mijn moeder ging dus ook in Oost-Berlijn naar school. Dat zag er heel 
anders uit dan nu. De kinderen zaten vanaf de kleuterklas totdat ze 16 
jaar waren bij dezelfde kinderen in de klas. Ook moesten ze zes dagen 
per week naar school. Op school werd geleerd dat het belangrijk is 
om te werken voor het land waar je woont en dat je voor je land moet 
vechten. Rekensommen gingen vaak over tanks en soldaten. En in 
taalboeken ging het vaak over oorlog. Jongens leerden zelfs hoe ze 
wapens moesten gebruiken. Gelukkig mochten kinderen wel sporten, 
maar ze mochten niet altijd zelf kiezen welke sport ze wilden doen. 
Er werd voor je bepaald welke sport het beste bij je lichaam paste. 
Omdat mijn moeder in Oost-Berlijn niet altijd zelf mocht bepalen wat 
ze deed, vindt ze vrijheid nu erg belangrijk. 

WAT MERK JIJ ERVAN DAT DUITSLAND NU BIJ DE EUROPESE UNIE HOORT?
Ik ga vaak naar Oostenrijk. Dat komt omdat ik goed ben in 
skiën en schansspringen. Omdat Duitsland en Oostenrijk 
bij de Europese Unie horen, kan ik daar in de winter naar 
school. In Oostenrijk krijg ik goede lessen. Het is wel 
moeilijk dat ik dan even niet bij mijn ouders woon, 
maar op een kostschool.

BERICHT UIT EUROPA!

recept flamm kuchen
Wat heb je nodig?
100 gram bloem

2 gram gist
80 ml lauw water

2 eetlepels crème fraîche
Olijfolie

Peper en zout
Lekker veel groenten, 

bijvoorbeeld rode ui, paprika, 
champignons en aubergine

(Mijn ouders doen er ook nog 
spekjes op) 

Hoe maak je het?
Maak het deeg door de 

bloem, het gist, het water, 1 
eetlepel olijfolie en wat zout te 

mengen. Maak er een mooie 
bal van. Laat de deegbal 1 uur, 
in een afgedekte kom, rijzen. 

Rol de deegbal uit en verdeel 
de crème fraîche erover. Leg 
de groenten (en uitgebakken 

spekjes) erop. Zet de 
fl ammkuchen 15 minuten in 
een voorverwarmde oven 

(220 graden). Guten appetit!

De Berlijnse muur

Angela Merkel
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