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De EU in Nederland
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Dit is een overzichtsboekje met alle beschikbare (online) les
materialen over Europa. Het boekje kent twee kanten: deze kant 
is voor docenten in het primair onderwijs, draait u het boekje om 
dan leest u het deel voor docenten in het voortgezet onderwijs. 

De EU in Nederland
Nederland is een van de stichters van de Europese Unie. In 1951 
richtte Nederland samen met België, Duitsland, Frankrijk, Italië 
en Luxemburg de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op. 
Deze vorm van Europese integratie was de voorloper van de 
Europese Unie. Sindsdien heeft Nederland hard meegewerkt aan 
de verdere opbouw en uitbouw van de EU o.a. door het Verdrag 
van Maastricht in 1992 en het Verdrag van Amsterdam in 1997.

Wie zijn wij?
De Vertegenwoordiging is het bureau van de Europese Commissie 
in Nederland. Onze rol is om:

• Je uit te leggen hoe het beleid van de EU op jou van invloed is. 
•  Een informatiebron te zijn over EUgerelateerde thema’s voor 

alle Nederlanders, bedrijven, journalisten, de overheid, etc. 
•  Persvoorlichting te geven in Nederland over de ontwikkelingen 

in het beleid van de EU.
• Namens de Europese Commissie te spreken in Nederland.
•  Aan de Commissie in Brussel te rapporteren over belangrijke 

politieke, economische en sociale ontwikkelingen in Nederland.
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Europa in het onderwijs

Europa in het onderwijs
De Europese Unie komt pas in groep 7 aan bod, maar ook voor die 
tijd komen kinderen ermee in aanraking. Onderwerpen als de euro, 
open grenzen of discussies over windmolens en kolencentrales 
halen dagelijks het nieuws. Hoe leg je aan hen uit wat er in Europa 
gebeurt en waarom de EU belangrijk is? 

Om de (verplichte) lessen over Europa even aansprekend als 
effectief in te vullen heeft de Europese Commissie een breed scala 
aan veelal gratis (online) lesmateriaal ontwikkeld. In dit boekje 
vindt u een overzicht hiervan. Hiermee wordt elke les een klein 
reisje door het intrigerende Europa.

Via de bon in het midden kunt u uw bestelling doorgeven.
U kunt het lesmateriaal ook bestellen op www.eu.nl/onderwijs.

Breng een bezoek aan Den Haag 
Naast het aanbod van onderwijsmateriaal, kunt u ook het Huis van 
Europa bezoeken voor een educatief programma voor basis
schoolleerlingen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Stuur ons 
een email of bel ons op het onderstaande telefoonnummer om 
een afspraak te maken. 

Hebt u vragen, onderwijs suggesties of opmerkingen dan kunt u 
bellen of mailen naar de Europese Commissie Vertegenwoordiging 
in Nederland: 
Tel. 0703135 300,
Email: commnldenhaag@ec.europa.eu.

 Pinterest: @EUinNL 



Onderwijsmaterialen EU
‘primair onderwijs’

TTO-Scholen 
Merendeel van ons lesmateriaal 
is ook geschikt voor TTOscholen. 
(Nederlands /Engels en deels 
in alle 24 EU talen). 

Europees kinderpaspoort
Ally de Alien neemt kinderen 
mee op reis door Europa in 
het kinderpaspoortje. Dit 
d.m.v. eenvoudige informatie 
over Europa en de EUlanden. 
Het biedt kinderen een kijkje 
in de culturen en gewoonten 
van verschillende EUlanden. 

Leeftijd: 4 – 12 jaar
Kosten: gratis
Vorm: te bestellen of te 
downloaden als pdf via  
www.eu.nl/onderwijs

Leerhoek
Op zoek naar inspirerend 
lesmateriaal over de Europese 
Unie? Voor leerkrachten bevat 
deze website diverse online 
materialen. Of u uw leerlingen 
nu wilt uitleggen hoe de EU is 
ontstaan, hoe de EU werkt,  
of het EUbeleid tot in detail 
wilt bespreken: hier vindt u 
genoeg inspiratie.

Leeftijd: leraren 
Kosten: gratis
Vorm: online
www.europa.eu/ 
learning-corner
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Onderwijsmaterialen EU
‘primair onderwijs’

Europese Verhalenkoffer
De Europese Verhalenkoffer  
is een koffer vol gesproken 
verhalen en vragen. De aardige 
Klomp van de boer vertelt over 
landbouw en de statige Hamer 
geeft uitleg over het bestuur 
van de EU. Overige onderwerpen: 
Europese landen, open grenzen, 
milieu, visserij, energie, de euro 
en nooit meer oorlog. Bij elk 
verhaal hoort een voorwerp. 
Wat zal er allemaal uit de 
koffer komen? Het materiaal 
is geheel aangepast aan de 
huidige onderwijs methoden 
voor het primair onderwijs.

Leeftijd:  8 – 12 jaar 
Tijdsduur: +/ 20 minuten per les
Kosten: (veelal) kosteloos
Vorm: online & fysieke koffer, 
de uitleenpunten en online 
versie staan vermeldt op 
www.eu.nl/onderwijs

Online lesmateriaal bij  
Donald Duck Europa Special
Leerlingen krijgen door de 
verhalen van Donald Duck  
op een aansprekende en 
laagdrempelige wijze kennis 
aangereikt over de samen
werking binnen de Europese 
Unie. Met de digitale les 
ervaren leerlingen dat 
menings vorming, debat en 
respect horen bij een  
democratie. Er is ook een 
docentenhandleiding  
beschikbaar. 

Leeftijd: 9 – 12 jaar 
Kosten: gratis
Vorm: online lesmateriaal  
en een digitale Donald Duck, 
te downloaden via   
www.eu.nl/onderwijs
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Onderwijsmaterialen EU
‘primair onderwijs’

EU-spel
Via het EUspel leer je 
spelen der wijs over de  
geschiedenis, het bestuur  
van de EU en de lidstaten. 
Ontdek welke gevolgen een 
besluit van jouw land heeft. 
Heb jij als eerste alle vragen 
goed en de finish bereikt? 
Incl. handleiding en pionnen. 
Per spelbord vier spelers en 
een spelleider.

Leeftijd: 10 – 15 jaar 
Tijdsduur: 3050 minuten
Kosten: gratis
Vorm: fysiek spelbord te 
bestellen of te downloaden 
via www.eu.nl/onderwijs 

Ontdek Europa!
Ga mee op ontdekkingsreis! 
Interessante feiten en kleurige 
illustraties geven een levendig 
overzicht van Europa. Ook 
wordt in het kort uitgelegd 
wat de Europese Unie is en 
doet. 

Leeftijd: 10 – 15 jaar 
Kosten: gratis
Vorm: te bestellen,  
te downloaden als pdf,  
of online te spelen als game 
via www.eu.nl/onderwijs

ONTDEK
EUROPA!

Europese Unie

Ontdek europa!
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Onderwijsmaterialen EU
‘primair onderwijs’

Film ‘Nooit meer Oorlog!’ 
De video vertelt over de 
geschiedenis van Europa.  
Van WOII, het Marshallplan, 
via de Europese Gemeen
schap voor Kolen en Staal, 
het opkomend communisme, 
oprichting DDR en de koude 
oorlog naar het ontstaan van 
de EU en grensoverschrijdende 
samenwerking. Uitstekend voor 
een les over samenwerking 
en (Europese) geschiedenis.

Leeftijd: 10 – 15 jaar 
Tijdsduur: 14 minuten 
Kosten: gratis
Vorm: film beschikbaar via   
www.eu.nl/onderwijs

Talen helpen je vooruit
Wanneer we naar het buiten
land reizen en mensen uit 
diverse landen ontmoeten, 
helpt het als we een vreemde 
taal spreken en verstaan. 
Talen openen daarnaast ook 
deuren naar nieuwe vriend
schappen en nieuwe culturen. 
In het boekje en online kun je 
Nederlandse zinnen vergelijken 
met de andere Europese talen.

Leeftijd: 12 – 15 jaar
Kosten: gratis
Vorm: te bestellen of  
downloaden als pdf via  
www.eu.nl/onderwijs
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Bestelbon

School:

Vak:

Naam: 

Adres:

Postcode: Plaats:

Email:

Opsturen naar:
Europese Commissie, 
Vertegenwoordiging in Nederland,
Postbus 30465, 
2500 GL Den Haag

Of digitaal naar: 
commnldenhaag@ec.europa.eu 

Colofon: Dit is een uitgave  
van de Europese Commissie  
Vertegenwoordiging in Nederland.

* De Verhalenkoffer is te leen, maar de inhoud is ook online beschikbaar. 
 Kijk op www.eu.nl/onderwijs. 
**  Dit product is alleen online te spelen of te downloaden. 

Primair onderwijs aantal Voortgezet onderwijs aantal

Europees kinderpaspoort Film ‘Nooit meer Oorlog!’** X

Leerhoek** X EUspel

Europese Verhalenkoffer* X European Parliament

Lesmateriaal Donald Duck** X Ambassador School (EPAS)

EUspel Kaart Europese Unie

Ontdek Europa! De EU & Ik

Film ‘Nooit meer Oorlog!’** X Europese Unie, wat is ze  
en wat doet ze doet

Talen helpen je vooruit Werkbladen Europa Actueel    

Missie Europa bordspel 

Rollenspel

EU besluitvorming** X

Reizen in Europa

Merendeel van ons lesmateriaal is zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar.
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Onderwijsmaterialen EU
‘voortgezet onderwijs’

Dit is een overzichtsboekje met alle beschikbare (online) les
materialen over Europa. Het boekje kent twee kanten: deze kant 
is voor docenten in het voortgezet onderwijs, draait u het boekje 
om dan leest u het deel voor docenten in het primair onderwijs. 

De EU in Nederland
Nederland is een van de stichters van de Europese Unie. In 1951 
richtte Nederland samen met België, Duitsland, Frankrijk, Italië 
en Luxemburg de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op. 
Deze vorm van Europese integratie was de voorloper van de 
Europese Unie. Sindsdien heeft Nederland hard meegewerkt aan 
de verdere opbouw en uitbouw van de EU o.a. door het Verdrag 
van Maastricht in 1992 en het Verdrag van Amsterdam in 1997.

Wie zijn wij?
De Vertegenwoordiging is het bureau van de Europese Commissie 
in Nederland. Onze rol is om:
• Je uit te leggen hoe het beleid van de EU op jou van invloed is.
•  Een informatiebron te zijn over EUgerelateerde thema’s voor

alle Nederlanders, bedrijven, journalisten, de overheid, etc.
•  Persvoorlichting te geven in Nederland over de ontwikkelingen

in de beleidsvorming van de EU.
• Namens de Europese Commissie te spreken in Nederland.
•  Aan de Commissie in Brussel te rapporteren over belangrijke

politieke, economische en sociale ontwikkelingen in Nederland

Europa in het onderwijs
Europese onderwerpen zijn (bijna) dagelijks in het nieuws. 
Wilt u het tijdens de les hebben over klimaatverandering,  
gelijke rechten voor iedereen, de EU lidstaten of over de  
binnen en buiten grenzen van Europa en vluchtelingen?
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Onderwijsmaterialen EU
‘voortgezet onderwijs’

Om de (verplichte) lessen over Europa even aansprekend als 
effectief in te vullen heeft de Europese Commissie een breed 
scala aan gratis lesmateriaal ontwikkeld. In dit boekje vindt u  
een overzicht hiervan. 

Via de bon in het midden kunt u uw bestelling doorgeven.
U kunt het lesmateriaal ook bestellen op: www.eu.nl/onderwijs.

Breng een bezoek aan Den Haag/Brussel of krijg een gastles
De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland 
en het Liaisonbureau van het Europees Parlement bieden educa
tieve programma’s voor middelbare scholieren en mbostudenten. 
Hier zijn geen kosten aan verbonden. Stuur ons een email of bel 
ons op het onderstaande telefoonnummer om een afspraak te 
maken. 

Het is daarnaast ook mogelijk om Brussel te bezoeken met 
leerlingen die minimaal 15 jaar oud zijn. U kunt hiervoor de 
volgende website raadplegen: https://europa.eu/!cBCkqv

Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u bellen of mailen naar 
de Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland: 
Tel. 0703135 300 
Email: commnldenhaag@ec.europa.eu. 

 Pinterest: @EUinNL

© EU 2021 Catalogus nummer ISBN DOI
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Onderwijsmaterialen EU
‘voortgezet onderwijs’

Film ‘Nooit meer Oorlog!’ 
De video vertelt over de 
geschiedenis van Europa.  
Van WOII, het Marshallplan, 
via de Europese Gemeen
schap voor Kolen en Staal, 
het opkomend communisme, 
oprichting DDR en de koude 
oorlog naar het ontstaan van 
de EU en grensoverschrijdende 
samenwerking. Uitstekend voor 
een les over samenwerking 
en (Europese) geschiedenis. 

Leeftijd: 10 – 15 jaar 
Tijdsduur: 14 minuten 
Kosten: gratis
Vorm: film beschikbaar via 
www.eu.nl/onderwijs

EU-spel
Via het EUspel leer je  
spelenderwijs over de  
geschiedenis, het bestuur van 
de EU en de lidstaten. Ontdek 
welke gevolgen een besluit 
van jouw land heeft. Heb jij 
als eerste alle vragen goed  
en de finish bereikt?  
Incl. handleiding en pionnen. 
Per spelbord vier spelers en 
een spelleider.

Leeftijd: 10 – 15 jaar 
Tijdsduur: 3050 minuten
Kosten: gratis
Vorm: fysiek spelbord te 
bestellen of te downloaden 
via www.eu.nl/onderwijs  
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Onderwijsmaterialen EU
‘voortgezet onderwijs’

European Parliament  
Ambassador School (EPAS)
Met het EPASprogramma 
leren leerlingen hoe de 
Europese Unie en in het 
specifiek het Europees 
Parlement in elkaar zit. 
Tijdens het programma 
ontwikkelen leerlingen hun 
politieke vaardigheden en 
leren zij hoe de Europese 
democratie werkt, wat hun 
rechten zijn als Europees 
burger, en hoe zij hun Euro
pese toekomst vorm kunnen 
geven. Het lesprogramma is 
afgestemd op zowel VMBO, 
MBO, als Voortgezet onder
wijs onder en bovenbouw.

Leeftijd: 12 jaar of ouder
Kosten: gratis
Vorm: diverse lesmodules via  
www.europarl.europa.eu/
ambassador-school

Kaart Europese Unie
Deze A1poster bevat een 
geografische kaart van de  
Europese Unie. De kaart 
verstrekt informatie over alle 
27 lidstaten, zoals de naam 
van elk land, de hoofdstad,  
de valuta en de bevolkings
grootte.

Leeftijd: 12 jaar en ouder
Kosten: gratis
Vorm: te bestellen of  
downloaden via   
www.eu.nl/onderwijs

AMBASSADOR SCHOOL 
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De EU & Ik
Ontdek Europa op een leuke 
en kleurrijke manier.  
Het boekje staat vol met 
informatie, illustraties en 
feitjes. Inclusief opdrachten. 
Uitstekend voor leerlingen in 
het middelbaar onderwijs. 

Leeftijd: 14 – 18 jaar 
Kosten: gratis
Vorm: te bestellen, online te 
downloaden als pdf of een 
interactieve website via  
www.eu.nl/onderwijs

De Europese Unie,  
wat ze is en wat ze doet
Deze gids legt in het kort  
uit wat de Europese Unie is 
en wat ze doet. Ontdek in  
35 onderwerpen hoe de EU 
het leven van mensen in  
Europa en daarbuiten verbetert. 
Daarnaast wordt uit gelegd 
hoe besluiten binnen de EU 
genomen worden. 

Leeftijd: 15 jaar of ouder
Kosten: gratis
Vorm: te bestellen,  
te down loaden als pdf of  
een interactieve website  
via www.eu.nl/onderwijs 

Onderwijsmaterialen EU
‘voortgezet onderwijs’

De Europese 
Unie

Wat ze is en 
wat ze doet
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Werkbladen Europa Actueel
De werkbladen Europa 
Actueel behandelen actuele 
thema’s die spelen in Europa. 
In 2020 uitgebracht: Klimaat
verandering; Digitalisering 
EU in een Stroomversnelling; 
Vaardigheden en Werk; 
Mobiliteit; de Circulaire 
Economie; jouw Rechten. 
Nieuwe thema’s verschijnen 
binnenkort.
De werkbladen zijn flexibel 
inzetbaar naast de reguliere 
methode. Met korte, pakkende 
teksten, verwerkings
opdrachten, filmpjes en 
cartoons. Inclusief docenten
handleiding.

Leeftijd: 15 jaar of ouder
Kosten: gratis
Vorm: online te downloaden 
als pdf via  
www.eu.nl/onderwijs

Missie Europa bordspel 
Missie Europa bestaat uit  
drie uitdagende  bordspellen 
waarmee leerlingen 
spelender wijs meer te weten 
komen over wat de Europese 
Unie voor de inwoners van de
EU betekent. De volgende 
thema’s komen aan bod:  
Klimaat, Milieu en Duurzame  
Energie; Europol en Misdaad
bestrijding; Europese Grenzen.  
Per bordspel 26 spelers.

Leeftijd: 15 jaar of ouder
Tijdsduur: 45 – 60 minuten
Kosten: gratis
Vorm: Te bestellen via 
www.eu.nl/onderwijs

Onderwijsmaterialen EU
‘voortgezet onderwijs’
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Onderwijsmaterialen EU
‘voortgezet onderwijs’

Rollenspel  
EU besluitvorming
Wil je jouw leerlingen kennis 
laten maken met de besluit
vormingsprocedures in de EU, 
waarbij ze zelf de onderhande
lingen voeren? Dit rollenspel 
laat leerlingen beslissen over 
wat wel of niet chocolade 
genoemd mag worden.  
De leerlingen zullen de plek 
innemen van een van de EU 
lidstaten, of zijn werknemers 
bij de Europese Commissie. 

Leeftijd: 16 jaar of ouder
Tijdsduur: 75 minuten
Kosten: gratis
Vorm: online te downloaden 
via www.eu.nl/onderwijs,  
incl. handleiding en  
ondersteunende video. 

Reizen in Europa
Dit is een geografische kaart 
met praktische informatie 
over reizen binnen de EU. 
Denk aan reizen met huis
dieren of gezondheidszorg  
in een ander EUland. 

Leeftijd: alle leeftijden
Kosten: gratis
Vorm: te bestellen of te 
downloaden via  
www.eu.nl/onderwijs

Europa trekt niet alleen miljoenen bezoekers van buiten Europa, 
maar ook de Europeanen zelf gaan graag op reis naar de 
verschillende Europese steden en landen.
Europeanen kunnen tegenwoordig net zo makkelijk door de 
EU als in hun eigen land reizen. De afschaffing van de meeste 
paspoortcontroles en het gebruik van dezelfde munteenheid 
— de euro — in 19 Europese landen hebben reizen een stuk 
eenvoudiger gemaakt. De totstandkoming van een interne 
markt met vrij verkeer van personen, goederen, diensten en 
geld heeft geleid tot een groter aanbod en lagere prijzen.
En dankzij een nieuwe reispas kunnen steeds meer jonge 
Europeanen gratis hun continent verkennen en genieten van 
Europa’s rijke culturele erfgoed.
De EU bestaat uit 27 landen. Op 31 januari 2020 heeft het 
Verenigd Koninkrijk (VK) de EU verlaten. Op grond van het 
“terugtrekkingsakkoord” tussen de EU en het VK blijft 
de EU-wetgeving in het VK gelden tot het einde van een 
overgangsperiode, die tot en met 31 december 2020 duurt, als 
deze tenminste niet wordt verlengd. Tot en met 31 december 
2020 verandert er voor reizigers van en naar de EU en het 
Verenigd Koninkrijk dus niets.
Voor meer informatie over de terugtrekking van het VK uit 
de EU kunt u terecht op: https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/nl/qanda_20_104

WELKE DOCUMENTEN HEBT 
U NODIG?

EU-BURGERS

Paspoort of identiteitskaart
Kinderen moeten hun eigen paspoort of identiteitskaart hebben.
U hebt geen visum nodig om binnen de EU te reizen.
Dankzij de regels van het Schengenakkoord, die deel uitmaken 
van de EU-wetgeving, hebben de meeste EU-landen hun 
grenscontroles opgeheven.
IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland nemen wel 
deel aan Schengen, maar zijn geen lid van de EU. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat u kunt gaan skiën in Zwitserland zonder dat u 
uw paspoort hoeft te laten zien als u de grens overgaat.
Wanneer er sprake is van een ernstige bedreiging van de 
binnenlandse veiligheid, kunnen de interne grenscontroles 
tijdelijk weer worden ingevoerd.

Schengen-gebied Niet-
Schengengebied

EU-landen Niet-EU-
landen EU-landen

België Letland Slowakije IJsland Bulgarije

Denemarken Litouwen Spanje Liechtenstein Cyprus

Duitsland Luxemburg Tsjechië Noorwegen Ierland

Estland Malta Zweden Zwitserland Kroatië

Finland Nederland Roemenië

Frankrijk Oostenrijk

Griekenland Polen

Hongarije Portugal

Italië Slovenië

Wanneer u een EU-land buiten het Schengengebied binnenkomt of 
verlaat, moet u een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart 
laten zien.
Iedereen die de buitengrenzen van de EU overgaat (bijvoorbeeld 
bij binnenkomst in de EU vanuit een land buiten de EU of buiten 
het Schengengebied), wordt systematisch gecontroleerd aan de 
hand van gegevens in databases. Dit geldt ook voor EU-burgers.
Omdat om veiligheidsredenen of ter identificatie om uw 
identiteitsbewijs kan worden gevraagd, moet u wel uw paspoort 
of identiteitskaart bij u hebben als u in de EU reist. Let op: een 
geldig identiteitsbewijs kan alleen worden afgegeven door de 
overheid van uw land.
Controleer voordat u de EU verlaat, de documentatievereisten 
van het niet-EU-Land waar u naartoe gaat.
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/eu-
citizen/index_nl.htm

ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN
Let op: burgers uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en 
Zwitserland worden op reis en bij binnenkomst in een EU-
land behandeld als EU-burgers, omdat deze vier landen deel 
uitmaken van het Schengengebied.

Paspoort
U hebt een geldig paspoort nodig.

Visum
Burgers uit meer dan 60 landen en gebiedsdelen hebben geen 
visum nodig als zij voor maximaal 90 dagen naar de EU komen. 
De lijst van landen waarvan de burgers een visum nodig hebben 
om naar Ierland te reizen, verschilt enigszins van de lijst die 
voor de andere EU-landen geldt.
U kunt een visum aanvragen bij het consulaat of de ambassade 
van het EU-land dat u wilt bezoeken (of het consulaat of 
de ambassade van het land dat uw hoofdbestemming is). 
Met een visum voor het Schengengebied kunt u naar alle 
Schengenlanden reizen. Met een geldig visum voor verblijf 
van langere duur of een geldige verblijfsvergunning afgegeven 
door een van de Schengenlanden kunt u tot 90 dagen in andere 
Schengenlanden verblijven. Het kan zijn dat u een nationaal 
visum nodig hebt voor een bezoek aan EU-landen die niet aan 
Schengen deelnemen. Kijk voor meer informatie op:
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-
eu-nationals/index_nl.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/
borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa_en

GELD
De euro
Zo’n drie kwart van de bevolking van de EU, oftewel ruim 
340 miljoen mensen in 19 EU-landen, betaalt tegenwoordig 
met de euro (€): België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, 
Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, 
Slowakije en Spanje (zie bijgaande kaart).
Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad gebruiken de 
euro als hun nationale munteenheid, met instemming van 
de EU. In een aantal landen en gebieden zoals Kosovo en 
Montenegro wordt de euro feitelijk als munteenheid gebruikt.
In Europese landen buiten de eurozone accepteren veel hotels, 
winkels en restaurants, vooral in toeristische gebieden, naast 
de nationale munt ook euro’s, maar ze zijn daartoe niet wettelijk 
verplicht.

Betaalkaarten en contanten
Grensoverschrijdende betalingen in euro’s — inclusief opnames 
bij een geldautomaat en kaartbetalingen — kosten in de 
landen van de eurozone hetzelfde als in uw eigen land. Sinds 
15 december 2019 heeft iedereen die in een EU-land buiten de 
eurozone woont, dezelfde voordelen, maar bij hen kunnen wel 
wisselkosten in rekening worden gebracht.
Bovendien kunnen er dankzij onlangs ingevoerde regels geen 
extra kosten meer in rekening worden gebracht voor het betalen 
met een krediet- of betaalkaart en bent u beter beschermd bij 
betalingen. Vanaf 19 april 2020 kunt u bovendien eenvoudig 
de wisselkosten controleren en vergelijken wanneer u in het 
buitenland met uw betaalkaart betaalt of geld opneemt.
Laat gestolen of verloren bankkaarten onmiddellijk blokkeren 
door uw bank. Schrijf het nummer dat u daarvoor moet bellen, 
ergens op voordat u op reis gaat.
Wanneer u de EU binnenkomt of verlaat met 10 000 EUR of 
meer in contanten (of het equivalent daarvan in andere valuta), 
moet u dit bij de douane aangeven. Er zijn soms bijzonder hoge 
transactiekosten verbonden aan het verzilveren van een cheque 
uit een ander EU-land. In veel landen worden cheques niet 
langer als betaalmiddel geaccepteerd.

WINKELEN

BINNEN DE EU
Wanneer u van het ene EU-land naar het andere reist, mag u zo 
veel kopen en meenemen als u wilt, mits het voor eigen gebruik 
is en niet om door te verkopen. De belastingen (btw en accijns) 
zijn inbegrepen in de prijs en u hoeft niets extra’s te betalen in 
een ander EU-land.
Er gelden echter speciale regels voor accijnsgoederen, 
zoals alcohol- en tabaksproducten. Elk land stelt zijn eigen 
richthoeveelheden vast om te bepalen of de tabak en alcohol 
voor eigen gebruik bedoeld zijn. Als u meer bij u hebt, is het 
mogelijk dat u vragen moet beantwoorden om te controleren of 
u geen commerciële bedoelingen hebt. EU-landen mogen echter 
geen lagere richthoeveelheden vaststellen dan de volgende:

Tabak Alcohol

800 sigaretten 10 liter sterke drank

400 cigarillo’s 20 liter gealcoholiseerde wijn 
(zoals port of sherry)

200 sigaren
90 liter wijn (waarvan 
maximaal 60 liter 
mousserende wijn)

1 kg tabak 110 liter bier

VAN BUITEN DE EU
Wanneer u de EU binnenkomt vanuit een niet-EU-land, mag 
u niet meer dan de volgende hoeveelheden goederen voor 
persoonlijk gebruik meenemen zonder btw of accijns te betalen. 
Dit geldt ook wanneer u terugkomt uit gebieden waar de 
Europese btw- en accijnsregels niet van toepassing zijn.
Afhankelijk van het land geldt er een hogere of lagere 
maximumhoeveelheid tabak die u in de EU mag invoeren, dus 
controleer de douaneregels van het EU-land dat u bezoekt.

Tabak* Alcohol
HOGERE 
MAXIMUM
HOEVEELHEID

LAGERE 
MAXIMUM
HOEVEELHEID

1 liter sterke drank of 
niet-gedenatureerde 
alcohol (ethylalcohol) of 
2 liter gealcoholiseerde 
of mousserende wijn** 
en

200 sigaretten of 40 sigaretten of

100 cigarillo’s of 20 cigarillo’s of

50 sigaren of 10 sigaren of 4 liter gewone wijn en

250 gram tabak 50 gram tabak 16 liter bier

* Elke hoeveelheid is 100 % van de totale toegestane 
hoeveelheid tabaksproducten. U mag deze producten 
combineren, maar u mag de totale maximumhoeveelheid 
niet overschrijden. Bijvoorbeeld: 100 sigaretten (50 % van de 
toegestane hoeveelheid) + 50 cigarillo’s (50 % van de toegestane 
hoeveelheid) = 100 % van de totale toegestane hoeveelheid.
**Voor sterke drank en gealcoholiseerde of mousserende wijn 
geldt dat elk van deze hoeveelheden 100 % is van de totale 
toegestane hoeveelheid. U mag echter combineren tot 100 %. 
U kunt bijvoorbeeld een halve liter sterke drank en één liter 
gealcoholiseerde wijn meenemen — deze hoeveelheden zijn 
ieder de helft van de toegestane hoeveelheid.
Deze toegestane hoeveelheden alcohol en tabak gelden niet 
voor reizigers jonger dan 17 jaar.
Als u via een land dat niet tot de EU behoort (bv. Zwitserland), 
van het ene EU-land naar het andere reist, moet u controleren 
welke douaneregels dat land hanteert.

Andere goederen, waaronder parfum
 Ë Maximaal ter waarde van 430 EUR voor reizigers per 

vliegtuig of boot.
 Ë Maximaal ter waarde van 300 EUR voor andere reizigers.

In sommige EU-landen geldt een lager maximum voor reizigers 
jonger dan 15, maar het mag niet lager zijn dan 150 EUR.

Voedsel
Er gelden geen algemene beperkingen voor het reizen met 
vlees- of zuivelproducten in de EU. U moet er echter op letten 
dat u geen voedingswaren die vlees, melk of daarvan afgeleide 
producten bevatten, in de EU invoert vanuit landen die niet tot de 
EU behoren, omdat deze gevaarlijke ziekteverwekkers kunnen 
bevatten die ziektes zoals mond-en-klauwzeer en Afrikaanse 
varkenspest onder de veestapel van 
de EU kunnen veroorzaken. De enige 
uitzonderingen hierop gelden voor 
reizigers uit Andorra, Faeröer, Groenland, 
IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, 
San Marino of Zwitserland die een 
kleine hoeveelheid voor persoonlijke 
consumptie hebben meegenomen.
Voor meer informatie:
https://europa.eu/youreurope/citizens/
travel/carry/alcohol-tobacco-cash/
index_nl.htm
https://ec.europa.eu/food/animals/
animalproducts/personal_imports_en

HULP VOOR CONSUMENTEN
Als consument bent u overal in de EU verzekerd van een eerlijke 
behandeling, producten die voldoen aan aanvaardbare normen, 
en het recht op schadevergoeding als er iets misgaat.

Weet wat u eet
Door de strenge wetten voor de productie, verwerking en 
verkoop van levensmiddelen bent u in de EU verzekerd van 
de hoogste mate van voedselveiligheid. Dankzij regels voor 
levensmiddelenetiketten is de informatie over de inhoud van 
levensmiddelen duidelijk, volledig en nauwkeurig.

Weet wat u koopt
Zowel op internet als in de winkel bent u tegen een groot 
aantal oneerlijke handelspraktijken beschermd. Vooraf 
aangevinkte hokjes op websites zijn verboden, 
zodat u bijvoorbeeld niet per ongeluk voor een 
reisverzekering betaalt wanneer u online een 
vliegticket boekt.

Vergelijk prijzen
De volledige prijs, inclusief btw, net als de 
prijs per kilo of per liter, van alle te koop 
aangeboden goederen moet duidelijk worden 
vermeld. Wanneer u op internet een vlucht boekt, 
moet de totaalprijs van het ticket inclusief alle 
toeslagen en belastingen vanaf het begin van het 
boekingsproces worden getoond.

Problemen oplossen
Bij het netwerk van Europese consumentencentra 
(ECC-net) kunt u terecht voor praktische informatie 
over consumentenrechten in de EU en voor gratis advies en 
ondersteuning bij grensoverschrijdende klachten of geschillen. 
Er is een consumentencentrum in ieder EU-land, en ook in 
IJsland en Noorwegen. Er is ook een handige reisapp van  
ECC-net met veel praktische tips en informatie.
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/
resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-
centres-network_nl

Let op de EU-milieukeur

De EU-milieukeur is een milieukeurmerk dat 
u helpt bij het vinden van milieuvriendelijke 
producten, hotels, jeugdherbergen of campings.

Dit logo helpt u biologische producten te vinden.

OP REIS

MET DE AUTO

Rijbewijs
Een geldig rijbewijs dat in een EU-land is uitgereikt, wordt 
erkend in de hele EU en in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen 
en Zwitserland.
Elk nieuw rijbewijs dat nu wordt uitgereikt, wordt gedrukt 
op een plastic kaart met een Europees standaardformaat. In 
de meeste landen moet u naast een geldig rijbewijs ook het 
kentekenbewijs van uw auto bij u hebben.
Reizigers die uit landen buiten de EU komen, moeten 
controleren of ze een internationaal rijbewijs nodig hebben om 
te kunnen rijden in de EU-landen die ze bezoeken, zeker als ze 
van plan zijn naar Ierland, Cyprus, Malta of Spanje te gaan.

Autoverzekering
Wanneer u binnen de EU reist, biedt uw autoverzekering 
automatisch de wettelijk verplichte minimumdekking (wettelijke 
aansprakelijkheid). Dit geldt ook voor IJsland, Liechtenstein, 
Noorwegen en Zwitserland. Als u in eigen land allrisk/omnium 
verzekerd bent, geldt de dekking vaak ook in andere landen. Het 
is echter aan te raden voor uw vertrek te controleren in welke 
landen dit het geval is en wat de geldigheidstermijn is.
Het Europees schadeformulier, een standaarddocument dat 
in verschillende talen verkrijgbaar is, vergemakkelijkt de 
afwikkeling van een ongeval in een ander land. U kunt voor het 
formulier terecht bij uw verzekeraar of op internet.
Een groene kaart is niet noodzakelijk om in de EU te reizen, 
maar het is een internationaal erkend bewijs van een minimale 
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering. Hebt u geen groene 
kaart bij u, zorg er dan voor dat u uw verzekeringsbewijs kunt 
overleggen.

Tolheffing en vignetten
Veel landen heffen tol (op basis van de afgelegde afstand) of 
kennen een vignet (geldig gedurende een bepaalde periode) 
voor het gebruik van hun wegen. De EU controleert of deze 
heffingenstelsels evenredig zijn en niet-ingezetenen of 
occasionele gebruikers niet discrimineren.

Veilig rijden
In de hele EU is het dragen van een veiligheidsgordel verplicht 
in alle motorvoertuigen waarin veiligheidsgordels zijn 
aangebracht. Voor kinderen is een kinderzitje of zitverhoger 
verplicht.
Mobiel bellen tijdens het rijden verhoogt de kans op een ongeval 
aanzienlijk. Het is dan ook in alle EU-landen en in IJsland, 
Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland 
verboden, tenzij u handsfree belt.
Het maximaal toegestane 
alcoholpromillage ligt tussen 0 mg/ml 
en 0,8 mg/ml, afhankelijk van het land. 
Bestuurders die te hard of onder invloed 
rijden, kunnen dankzij de verbeterde 
grensoverschrijdende uitwisseling van 
informatie worden opgespoord.
Denk eraan dat in Cyprus, Ierland en 
Malta links wordt gereden en dat in 
sommige landen zoals België, Frankrijk, 
Nederland en Portugal in het algemeen 
verkeer van rechts voorrang heeft.

Elektrische auto’s
Er zijn meer dan 150 000 oplaadpunten voor elektrische 
auto’s in de Europese Unie, en de EU zet zich in voor een 
flinke uitbreiding van het aantal oplaadpunten in de toekomst. 
Dankzij gestandaardiseerde stekkers in heel Europa kunnen 
bestuurders van elektrische auto’s hun auto overal in de 
EU op dezelfde wijze opladen als thuis. Bekijk de kaart met 
alternatieve tankstations en oplaadpunten:  
https://www.eafo.eu

Bussen en touringcars
De EU werkt voortdurend aan verbetering van de 
veiligheidsvoorschriften voor passagiers van bussen en 
touringcars. Er zijn bijvoorbeeld onlangs strengere regels 
van kracht geworden voor het gebruik van brandbestendige 
materialen in voertuigen. Wanneer bussen en touringcars zijn 

uitgerust met veiligheidsgordels, is het gebruik daarvan 
verplicht in de hele EU.

Per fiets
Ontdek Europa per fiets! EuroVelo, het Europees 
fietsroutenetwerk, verbindt het hele continent en belangrijke 
bezienswaardigheden door middel van 16 lange fietsroutes over 
een afstand van meer dan 70 000 km. Met een van de honderden 
fietsverhuurdiensten met zelfbediening, waarvan er enkele 
zijn medegefinancierd door de EU, kunt u door verschillende 
Europese steden fietsen. www.nl.eurovelo.com

PER VLIEGTUIG
De totstandkoming van een Europese interne markt 
voor luchtvervoer, inmiddels ruim 25 jaar geleden, heeft 
geleid tot goedkopere vluchten en een grotere keuze uit 
luchtvaartmaatschappijen, routes en diensten voor de passagier.
Europa heeft een uitstekende staat van dienst wat de veiligheid 
van de luchtvaart betreft. Om de veiligheid nog verder te 
verbeteren, zijn luchtvaartmaatschappijen van buiten de EU 
verplicht een certificaat te behalen waarin wordt bevestigd dat 
ze voldoen aan de internationale veiligheidsnormen. Bovendien 
kunnen hun toestellen in Europa worden geïnspecteerd. 
Wanneer blijkt dat deze niet veilig zijn of onvoldoende zijn 
gecontroleerd door de autoriteiten van het land in kwestie, 
mogen deze luchtvaartmaatschappijen niet meer in het 
Europese luchtruim vliegen.
Voor alle vluchten die vanaf een luchthaven in de EU 
vertrekken, gelden gemeenschappelijke EU-regels voor de 
veiligheidscontrole van passagiers en van hand- en ruimbagage. 
Er gelden beperkingen voor vloeistoffen die in het vliegtuig 
mogen worden meegenomen, en er is een gemeenschappelijke 
lijst van artikelen die niet als handbagage dan wel ruimbagage 
mogen worden meegenomen.

PER TREIN
Reizen per trein is nog steeds de veiligste en populairste manier 
van reizen in Europa. De EU heeft een spoorwegnet van ruim 
220 000 km. Er is circa 8 000 km aan hogesnelheidslijnen op 
belangrijke routes zoals Parijs-Brussel-Amsterdam-Keulen, 
Milaan-Rome en Barcelona-Madrid, en er worden momenteel 
nog meer hogesnelheidslijnen aangelegd.

PER BOOT
Er zijn veel zeeroutes tussen EU-landen met regelmatige 
verbindingen van hoge kwaliteit, al dan niet in combinatie 
met een bus-, trein- of vliegreis. De EU loopt voorop bij de 
verbetering van de veiligheid op zee en de bevordering van 
hoge kwaliteitsnormen. In 2018 zijn nieuwe regels van kracht 
geworden ter verbetering van de veiligheid van schepen die 
passagiers in EU-wateren vervoeren.

UW RECHTEN
Of u nu met het vliegtuig, met de trein, met de bus of 
touringcar of per schip reist, de EU is het enige gebied ter 
wereld waar u wordt beschermd door een volledig stelsel van 
passagiersrechten. Alle passagiers in de EU hebben recht op 
juiste, tijdige en toegankelijke informatie, hulp in geval van 
storingen in het vervoersnetwerk en, in bepaalde gevallen, 
compensatie bij annulering of grote vertragingen.
Download de app, zodat u kunt controleren wat uw rechten zijn 
en hoe u daar een beroep op kunt doen: https://europa.eu/
youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_nl.htm
Daarnaast wordt u beschermd door EU-regels wanneer u 
via onlineboekingwebsites all-invakanties of pakketreizen 
koopt waarbij minstens twee soorten reisdiensten worden 
gecombineerd (bv. een vlucht en een hotel of huurauto).
Voordat u vertrekt: Reizigers moeten duidelijke 
informatie ontvangen over hun reispakket (inclusief hun 
reisbestemming(en), de inbegrepen diensten en het 
noodnummer dat ze kunnen bellen). Reizigers moeten ook 
worden geïnformeerd over hun rechten — u hebt tegenwoordig 
bijvoorbeeld meer rechten wanneer uw reis wordt geannuleerd 
of wanneer de organisator failliet gaat.
Tijdens uw verblijf: Reigers die in de problemen komen, hebben 
recht op hulp, zoals informatie over gezondheidsdiensten en 
consulaire bijstand.
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/travel-
and-timeshare-law/package-travel-directive_nl

Passagiers met een handicap of beperkte mobiliteit
Passagiers met een handicap of beperkte mobiliteit hebben recht 
op gratis assistentie op vliegvelden, in havens, op treinstations 
en bepaalde busstations en aan boord van vliegtuigen, 
treinen, schepen en bussen. Als u speciale behoeften hebt, 
is het raadzaam om de vervoerder of exploitant van op- en 
uitstapplaatsen daarvan op de hoogte te stellen wanneer u een 
reservering plaatst of vooraf een kaartje koopt, of in ieder geval 
48 uur voordat u op reis gaat (36 uur als u per bus reist).
Voor meer informatie:
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-
disability/reduced-mobility/index_nl.htm

Als u per auto reist en in eigen land een 
gehandicaptenparkeerkaart hebt, kunt u ook de 
parkeerfaciliteiten voor gehandicapten in andere 
EU-landen gebruiken. Controleer wel welke 
plaatselijke voorwaarden er gelden. Let op het 
rolstoelsymbool.

Schadevergoedingen
Als u vindt dat uw rechten tijdens uw reis niet zijn geëerbiedigd 
en dat u recht hebt op een schadevergoeding, moet u eerst 
contact opnemen met de vervoerder of de exploitant van de op- of 
uitstapplaats. Indien zij hun verplichtingen niet nakomen, kunt u 
contact opnemen met de nationale handhavingsinstantie voor uw 
specifieke vervoerswijze.
U kunt via het gratis nummer 00 800 6 7 8 9 10 11 bellen naar 
Europe Direct voor meer informatie en de contactgegevens van 
de betrokken handhavingsinstantie.

GEZONDHEID
Toegang tot gezondheidszorg
Als u als burger van een EU-land of van IJsland, Liechtenstein, 
Noorwegen of Zwitserland ziek wordt terwijl u tijdelijk in een 
van deze landen verblijft, hebt u recht op dezelfde medische 
zorg als de verzekerden in dat land (in sommige landen is de 
gezondheidszorg gratis).
Vergeet dus niet uw Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) 
mee te nemen wanneer u op reis gaat. Deze kaart is gratis 
verkrijgbaar bij uw zorgverzekeraar en is een bewijs dat u 
in een van de bovengenoemde landen verzekerd bent. Als u 
moet betalen voor medische zorg, moet u alle rekeningen, 
doktersrecepten en facturen bewaren, zodat u meteen om 
terugbetaling kunt vragen in het land waar u verblijft, of na 
terugkeer uit het buitenland.
Meer informatie over het aanvragen van de Europese 
ziekteverzekeringskaart: https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=563&langId=nl

Reisverzekeringen
De EHIC is geen vervanging van een reisverzekering, want 
kosten voor bijvoorbeeld repatriëring of reddingsacties in 
skigebieden worden niet vergoed. Het is verstandig om een 
reisverzekering af te sluiten tegen zulke risico’s.

Geneesmiddelen
Een doktersrecept is in alle EU-landen geldig, maar controleer 
of het voorgeschreven medicijn verkocht mag worden en 
beschikbaar is in het land dat u bezoekt. Zorg ervoor dat op uw 
recept alle relevante informatie staat over u, de voorschrijvende 
arts en het voorgeschreven product. Dankzij e-recepten 
kunnen reizigers tegenwoordig bij apotheken in bepaalde EU-
landen medicijnen ophalen die elektronisch door hun arts zijn 
voorgeschreven, en binnenkort hebben artsen ook in hun eigen 
taal toegang tot belangrijke patiëntgegevens.
Controleer of deze diensten beschikbaar zijn op uw plaats van 
bestemming: https://ec.europa.eu/health/ehealth/electronic_
crossborder_healthservices_nl

Inentingen
Voor het reizen in de EU zijn in het algemeen geen inentingen 
nodig. Voor sommige van de overzeese gebiedsdelen van de EU 
is een inenting echter verplicht of aanbevolen. Informeer bij uw 
arts voordat u vertrekt.

Zwemwater
In 2018 voldeed meer dan 95 % van het zwemwater in 
de EU aan de minimumnormen voor waterkwaliteit 
en meer dan 85 % aan de strengere eisen om als 
“uitstekend” te kunnen worden aangemerkt. Kijk 
op de interactieve kaart voor informatie over de 
waterkwaliteit op uw plaats van bestemming:

https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-
coasts/assessments/state-of-bathing-water

CONTACT HOUDEN MET FAMILIE 
EN VRIENDEN
Mobiele telefoons
Inwoners van EU-landen kunnen tijdens hun reizen in de EU 
zonder extra kosten hun mobiele telefoon gebruiken zoals 
zij dat thuis doen. Dit geldt ook voor IJsland, Liechtenstein 
en Noorwegen (maar niet voor Zwitserland). Als u in eigen 
land een bundel zonder datalimiet of met zeer goedkope data 
hebt, kan het zijn dat u zonder extra kosten een groot, maar 
niet onbeperkt roamingvolume aan mobiele data voor de EU 
ontvangt. Als u dit volume overschrijdt, kan uw operator een 
kleine toeslag voor roaming in rekening brengen (minder dan 
4,50 EUR per gigabyte). Als u van plan bent een paar maanden 
in een ander EU-land te verblijven, is het raadzaam informatie 
in te winnen over de “roam-like-at-home”-regels voor redelijk 
gebruik van uw operator.

Wifi
Gratis internet is op steeds grotere schaal 
beschikbaar, omdat er in zo’n 8 000 Europese 
gemeenten door de EU gefinancierde wifi-
hotspots zijn geïnstalleerd. Overal waar u in 
bibliotheken, op pleinen, in parken, musea en 
andere openbare ruimten het WiFi4EU-symbool 
ziet, kunt u gratis verbinding maken.

Stuur eens een kaartje!
Postzegels kunt u alleen gebruiken in het land waar u ze koopt.

Stekkers
In vrijwel alle EU-landen worden stekkers met twee pennen 
gebruikt, met uitzondering van Cyprus, Ierland en Malta, waar 
stekkers met drie pennen worden gebruikt.
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Met duizenden jaren geschiedenis, een rijk cultureel 
erfgoed en adembenemende landschappen behoort 
Europa tot de populairste reisbestemmingen ter 
wereld. Van de bergketens tot de zandstranden en van 
het schilderachtige platteland tot de kosmopolitische 
steden met duizenden musea en galerieën, in Europa 
is heel wat te ontdekken voor de reiziger. En reizen in 
Europa is makkelijker dan ooit, dankzij de Europese 
Unie (EU).
U kunt bijvoorbeeld zonder grenscontroles naar 
26 Europese landen reizen, en gewoon uw hond of kat 
meenemen. U hebt overal toegang tot gezondheidszorg 
als er iets misgaat, en dankzij de euro kunt u 
gemakkelijker prijzen vergelijken. En u kunt uw mobiele 
telefoon nu precies zo gebruiken als thuis, zonder extra 
kosten, en ook uw onlineabonnementen reizen overal 
met u mee.
Lees deze brochure voor meer informatie, handige tips 
en een kaart van Europa.
Bestel of download de brochure hier:  
https://op.europa.eu/webpub/com/travelling-in-europe/nl/ 
of scan onderstaande QR-code.

Denk eraan een tas 
mee te nemen wanneer 
u gaat winkelen. De 
EU-voorschriften 
zijn gericht op het 
verminderen van het 
gebruik van lichte 
plastic draagtassen, 
omdat deze vaak als 
zwerfvuil op straat 
belanden en schadelijk 
zijn voor het milieu. In 
de meeste landen moet 
u bij het winkelen voor 
deze tassen betalen.

Wat is de 
maximumsnelheid in 
Spanje? Moet ik een 
fietshelm op als ik in 
Zweden ga fietsen? Alle 
belangrijke informatie 
over verkeersveiligheid 
is te vinden in de gratis 
app “Going Abroad”. 
U kunt deze downloaden 
op: http://ec.europa.eu/
transport/road_safety/
going_abroad/index_
nl.htm
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