
 Na de Tweede Wereldoorlog 
 
Een vreedzaam Europa 

 

 1952 
 
Oprichting Gemeenschap van Kolen en 

Staal (EGKS) 
 

1957 
 
Oprichting van de Europese 

Gemeenschap voor Atoomenergie 
(Euratom) en de Europese 

Economische Gemeenschap (EEG) 
 

 1967 
 
Europese Gemeenschap (EG) 

 
 

 1973 
 
Denemarken, Ierland en Verenigd 

Koninkrijk worden lid van de Europese 
Gemeenschap 
 

 1981 
 
Griekenland wordt lid van de Europese 

Gemeenschap 
 
 

 

 1986 

 
Spanje en Portugal worden lid van de 
Europese Gemeenschap 

 

 1989 

 
Val van de Berlijnse Muur 
 

 1992 

 
Oprichting van de Europese Unie 
 

 1995 

 
Zweden, Finland en Oostenrijk worden 
lid van de Europese Unie 

 2001 
 
Verdrag van Nice 

 
 
 

 2002 
 
Invoering van de Euro. 

 



 2004 
 
Estland, Letland, Litouwen, Polen, 

Tsjechië, Slowakije, Hongarije, 
Slovenië, Cyprus en Malta worden lid 
van de Europese Unie 

 

 2007 
 
Roemenië en Bulgarije worden lid van 

de Europese Unie 
 

 2007 

 
Verdrag van Lissabon 
 

 
 

 2013 

 
Kroatië lid van de Europese Unie 
 

 
 

 2016 
 
Referendum Brexit 

 

 2020 
 
Uittreding Verenigd Koninkrijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Het Verdrag van Maastricht 
wordt ondertekend. De Europese 
Gemeenschap wordt omgevormd tot 

de Europese Unie. Er worden 
afspraken gemaakt over een 
gemeenschappelijke munt in de 

toekomst. 

In dit jaar worden tien landen lid 
die onder voormalige communistische 
invloedssfeer vielen. 

 
 
 

 

 De Europese Gemeenschap voor 

Kolen en Staal, EURATOM en de 
Europese Economische Gemeenschap 
gaan samen verder als de Europese 

Gemeenschap. 
 

 

 In dit verdrag worden er 

hervormingen vastgelegd die ervoor 
zorgen dat de Europese Unie 
democratischer en beter bestuurbaar 

wordt. Het Europese Parlement krijgt 
meer bevoegdheden. 

 

 Deze twee landen worden lid 
van de Europese Unie vijf jaar na hun 

proeflidmaatschap. 
 

 

 Frankrijk, Bondsrepubliek 
Duitsland, Italië en de Benelux gaan 

samenwerken door het controleren 
van elkaars kolen- en staalindustrie. 

 
 

 In dit jaar wordt de Euro als 

wettig betaalmiddel ingevoerd in 
twaalf landen. 
 

 
 

 In dit jaar worden nog twee 

landen die onder voormalig 
communistische invloedssfeer vielen 
lid van de Europese Unie. 

 
 

 

 In het Verdrag van Rome wordt 
de oprichting van twee organisaties 

vastgelegd. Landen gaan 
samenwerken op het gebied van 

vreedzaam onderzoek naar 
kernenergie en in andere sectoren van 
hun economie. 

 Na het referendum uit 2016 
treedt Verenigd Koninkrijk na jaren 

onderhandelen uiteindelijk in dit jaar 
uit de Europese Unie. 

 

 In dit jaar wordt een land lid dat 
tot het voormalige Joegoslavië 
behoorde. Het land is sinds 2004 

kandidaat-lidstaat. 
 

 

 Dit verdrag zorgt voor 
hervormingen die het mogelijk maakt 
om de Europese Unie uit te breiden 

met tien landen. 
 

 
 



 Deze gebeurtenis zorgt voor 
een grote verandering in de landen die 
onder communistische invloedssfeer 

vielen. De meeste landen zijn 
inmiddels lid geworden van de 
Europese Unie. 

 Dit land treedt versneld toe 
naar de val van de dictatuur. Spanje 
en Portugal krijgen tergelijkertijd een 

proeflidmaatschap. 
 
 

 

 Een meerderheid van de Britten 

stemt dit jaar voor uittreding uit de 
Europese Unie. 
 

 De drie landen kiezen ervoor 

om toe te treden omdat het 
gemeenschappelijke beleid op het 
gebied van handel en landbouw in de 

jaren zestig succesvol blijkt te zijn. 

In dit jaar worden drie landen lid 
van de Europese Unie. Noorwegen 
wordt geen lid omdat vooral de 

noordelijke helft van het land tegen 
blijkt te zijn. Men vreest te grote 
inmenging in hun visserijbelangen. 

 Een groep pioniers pleit voor 
een vreedzaam, verenigd en 
welvarend Europa. Door 

samenwerking kan een toekomstige 
oorlog voorkomen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


