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?



Op flesjes shampoo, douchecrème 
en andere cosmeticaproducten staat 
verplicht een houdbaarheidslogo. 
Het geeft aan hoeveel maanden het 
product goed blijft na opening. 

Hoe lang blijft deze shampoo dus 
houdbaar na opening?



?



Kinderen mogen niet dezelfde 
medicijnen nemen als 
volwassenen. De EU betaalt 
daarom voor onderzoek naar 
veilige en goed werkende 
medicijnen voor kinderen.



?



De EU wil dat we weten wat we 
eten! 
Op de verpakking van voedsel en 
drank staat een etiket met veel 
informatie: bijvoorbeeld de 
ingrediënten, welk bedrijf het 
product maakte en de 
houdbaarheidsdatum.



?



Kinderen jonger dan 12 jaar die 
op reis gaan, moeten een Kids-ID 
bij zich hebben. Dat is een 
elektronische identiteitskaart voor 
kinderen.



?



In elk EU-land bel je hetzelfde 
noodnummer als je de politie of 
een ambulance nodig hebt: het 
nummer 112.



?



De EU verplicht in elke 
vrachtwagen een dubbele 
zijspiegel. Zo kan de chauffeur 
fietsers die naast de vrachtwagen 
fietsen, veel beter zien.



?



Speelgoed en elektronische 
producten moeten aan strenge 
Europese veiligheidsregels 
voldoen. Het CE-teken toont dat 
deze producten volgens de 
Europese regels zijn gemaakt. 



?



In de EU moeten kinderen die 
kleiner zijn dan 1m35 verplicht in 
een kinderstoeltje zitten wanneer 
ze met de auto meerijden. Zo 
zitten ze veel veiliger.



?



Dankzij het Europees 
Ecolabel weten we welke 
producten milieuvriendelijk 
zijn.



?



De Europese Unie wil dat minder 
mensen roken. Daarom staan er 
verplicht waarschuwingen op 
pakjes sigaretten.



?



Neem je je hond (of ander huisdier) 
mee op reis in de EU, dan moet die 
een microchip ingeplant hebben. 
Deze chip is verbonden met een 
Europees paspoort. Zo weet de 
politie snel wie het baasje is mocht 
je huisdier verloren lopen. 



?



Dankzij een nieuwe Europese wet, 
heb je sinds 2019 toegang tot je 
streamingdiensten in alle EU-
lidstaten.  Zo kan je ook op 
vakantie in Frankrijk bijvoorbeeld, 
inloggen op je Netflix account of 
luisteren naar Spotify. 



?



In 19 EU-lidstaten is de euro de 
officiële munt. De andere EU-
landen hebben nog hun eigen 
munt.



?



Vanaf 2021 is wegwerpplastic,  
zoals rietjes, wattenstaafjes, 
plastic borden en bestek, 
verboden in de Europese Unie.



?



De EU verplicht op elk ei een ei-
code. Deze code vertelt van welke 
boerderij het ei komt. Als er iets 
mis is met de eieren uit een 
bepaalde boerderij, dan weten we 
welke eieren we snel uit de winkel 
moeten halen
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