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Feit of fictie over het EP - 2 

Eens in de vijf  jaar mogen bewoners van de l idstaten van de Europese Unie (EU) 
die 18 jaar of ouder zi jn,  hun stem uitbrengen op het Europees Parlement (EP).  
Waarom zijn deze verkiezingen belangrijk? Wat lezen we erover in de media? 
Klopt dat nieuws wel? Hoe gaat het stemmen in zi jn werk? Wat doen de 
Europarlementariërs eigenli jk? Hoe kun j i j  als burger jouw stem laten horen  in 
de EU of de Europese polit iek beïnvloeden? 
 

De verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) worden gehouden in 2019. De vorige 
verkiezingen waren in 2014. In de aanloop naar die verkiezingen verschenen er 
regelmatig artikelen in kranten, op radio en tv en andere media. Soms verschenen er 
berichten die alleen maar berustten op vooroordelen. Zo werd er regelmatig beweerd 
dat de meeste Europarlementariërs wel heel gemakkelijk hun geld verdienen. Wat is 
hiervan waar?  
 
Het kan ook zijn dat er berichten in de media verschijnen die helemaal niet op waarheid 
lijken te berusten. Om dat ‘nepnieuws’ tegen te gaan hebben de regeringsleiders van de 
lidstaten besloten om ‘EU versus Disinfo’ in het leven te roepen. Dit team, onder leiding 
van de Eurocommissaris van buitenlandse zaken, doet onderzoek naar nepnieuws, 
bijvoorbeeld uit Rusland. Er gaan namelijk geruchten dat de Russen in 2016 de 
verkiezingen in de VS hebben beïnvloed. Het zou maar zo kunnen dat  ook de 
verkiezingen voor het EP in 2019 worden beïnvloed. 
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Voordat je je verdiept in ‘EU versus Disinfo’, bezoek je eerst de volgende website: 
https://www.mediawijsheid.nl/nepnieuws/.  
Lees alle alinea’s tot en met ‘Nepfoto’s en -video’s’. Beantwoord daarna de volgende 
vragen: 
a Noem twee redenen waarom er nepnieuws wordt geschreven. 
b Klik onder het kopje ‘Waarom maken mensen nepnieuws?’ op ‘Voorbeelden van 

nepnieuws’. Je ziet dan in rode letters een rubriek ‘Nieuwscheckers’. Klik daar  op en 
zoek twee voorbeelden uit. Klik die aan en ga na of het om een hoax (= nepnieuws) 
of om ‘echt’ nieuws gaat. Als het nepnieuws is, schrijf dan op wat het doel was dat  
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men met dit ‘nieuws’ wilde bereiken.  
c Ga naar het stukje ‘Hoe herken je nepnieuws’. Wat is volgens jou het belangrijkste 

punt? Geef aan waarom je dit vindt.  
 
‘EU versus Disinfo’ is een club van grotendeels  ‘vrijwilligers’ die in opdracht van de 
Europese Commissie nieuws onderzoekt op waarheidsgehalte. Dit kleine bureau is er 
gekomen, omdat er vooral vanuit Rusland sprake zou zijn van het publiceren van 
desinformatie. Inmiddels zijn ook Nederlandse media beschuldigd van het verspreiden 
van ‘nepnieuws’, zoals ‘Radio NPO1’, ‘Geen Stijl’, BNN/VARA en de krant ‘de Gelderlander’. 
Toen de nieuwsrubriek ‘EenVandaag’ nader onderzoek wilde doen en mensen van ‘EU 
versus Disinfo’ wilden interviewen, werd dat hen geweigerd.  
 
De vraag is of dit onderzoeksbureau niet te ver gaat met nieuws te kwalificeren als 
‘nepnieuws’. Nadat de verschillende in Nederland beschuldigde media dreigden met 
een rechtszaak, heeft ‘EU versus Disinfo’ de beschuldigingen ingetrokken. 
 

 

Het is de bedoeling dat je nu zelf op onderzoek uitgaat. Verdeel de klas in groepjes van 
drie of vier personen en bekijk het filmpje op de volgende site: 
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/eu-houdt-voet-bij-stuk-in-de-strijd-tegen-
nepnieuws/.  
Beantwoord in overleg met je groep de volgende vragen: 
a Waaruit blijkt volgens de journalisten van ‘EenVandaag’ dat er wel degelijk sprake is 

van Russische inmenging in verkiezingen in Europa? 
b Vinden jullie dat de EU hetzelfde doet als de Russische president Poetin; beslissen 

over wat waarheidsgetrouwe journalistiek is en daarmee misschien censuur plegen? 
c Wat zegt universitair docent Alexander Pleijter hierover? 
d Zijn jullie het eens met zijn kritiek op ‘EU versus Disinfo’? 
e Vergelijk het werk van ‘nieuwscheckers’ met dat van ‘EU versus Disinfo’. 

Verklaar waarom het werk van ‘nieuwscheckers’ geen weerstand oproept en dat van 
‘EU versus Disinfo’ wel. 

 
In het verleden zijn er regelmatig onwaarheden over het EP in diverse media verschenen 
die op den duur een eigen leven zijn gaan leiden. Ook politici deden negatieve 
uitspraken over de Europese politiek, omdat hen dat in verkiezingstijd goed uitkwam. 
Het voorlichtingsbureau van het EP heeft hier onderzoek naar laten doen en hun 
bevindingen in een brochure bij elkaar gezet in 2012. Een paar voorbeelden zijn:  
“Het Europees Parlement is te groot, te duur en vergadert in drie steden.”  
“Het Europees Parlement wordt door niemand serieus genomen.” 
“Brussel verbiedt kromme bananen en kleine appels.” 
“Kleine landen hebben niets te zeggen in de EU.” 
(Te vinden op de pagina’s: 15, 14, 10 en 5, bijlage 1.) 
 

 

a Ga naar de volgende site:  
http://www.europarl.europa.eu/thenetherlands/resource/static/files/pdf/eurofabels_
2012_binnenwerk.pdf. 
Zoek titels op van de bovengenoemde voorbeelden en lees de tekst die eronder 
staat. Schrijf de uitspraken over en geef aan of ze al dan niet op waarheid berusten.  

b Wie zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor de besluiten in de EU? 
 
Het EP wordt sinds 1979 eens in de vijf jaar gekozen door de stemgerechtigde burgers 
van de lidstaten van de EU. De gekozen Europarlementariërs debatteren over 
wetsvoorstellen van de Europese Commissie (EC) en mogen daarin wijzigingen 
(amendementen) aanbrengen.  
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Vergaderzaal van het 
Europees Parlement 
in Brussel. 
Foto: Liane Vissers 
 
Van de Europarlementariërs wordt verwacht dat zij de belangen vertegenwoordigen van 
de EU als geheel en niet het belang van het land waar ze vandaan komen. Op dit 
moment zijn er 751 (na Brexit 705), waarvan 26 uit Nederland. Als je gaat stemmen, stem 
je op kandidaten van nationale partijen. Zo kun je in Nederland stemmen op een 
kandidaat van bijvoorbeeld de VVD, de CU of Groen Links. Deze nationale partijen gaan 
weer op in Europese stromingen of wel Europese fracties.  

 

 

Werk voor deze opdracht in groepjes van drie. Om iets meer te begrijpen van de 
Europese fracties, ga je naar de volgende website: https://www.europa-
nu.nl/id/vg9hjjllgxmz/europees_parlement_ep.  
a Als je op de website bent, scrol je naar beneden naar punt twee. Daar zie je negen 

fracties, de partijen die het EP vormen. Bestudeer per persoon drie van de negen 
fracties door erop te klikken en schrijf in het kort op waar elke partij voor staat. 

b Welke Nederlandse partij zit in welke Europese fractie (je mag de afkortingen 
gebruiken)?  

c Wissel de gevonden informatie met elkaar uit. Zorg dat je van iedere partij kort kunt 
aangeven waar zij voor staat. Ga vervolgens met elkaar in gesprek over op welke 
partij ieder van jullie zou stemmen met de informatie die je nu hebt.  

 
Het EP heeft een aantal belangrijke taken, onder andere: 
• wetgeving: samen met de Europese Raad van Ministers beslist het EP over de meeste 

Europese wetten; 
• begroting: het EP bepaalt samen met de Europese Raad van Ministers de begroting 

van de EU, dat wil zeggen waaraan ze het geld willen uitgeven;  
• controle: het EP controleert of de genomen besluiten goed functioneren in de EU; 
• benoeming EC: het EP keurt de benoeming van de EC goed of af en kan de hele EC 

naar huis sturen; verder benoemt het EP de Europese ombudsman. 
 

De besluitvorming vanuit het EP is van grote invloed op het dagelijks leven van alle 
inwoners van de lidstaten. Zo is de euro niet meer uit ons leven weg te denken en is het 
anti-rookbeleid een feit. De cosmeticasector mag geen dierproeven meer doen en  je 
betaalt nu in de hele EU dezelfde tarieven als je mobiel belt en de roamingkosten zijn 
afgeschaft (binnen de EU-lidstaten). Als je in Nederland in bepaalde regio’s komt, zijn de 
financiële bijdragen van de EU nog duidelijk zichtbaar op borden te lezen. 

 
Europese gelden geïnvesteerd op Terschelling. 

 Foto: Liane Vissers 
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Je gaat nog een paar slotopdrachten doen. Als je die gedaan hebt, kun je trots zijn op 
jezelf, omdat je met recht kunt zeggen dat jij al veel weet over het EP. 
a Bekijk het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=8_RUBDGZNtU. 

Wat zijn de voor- en wat de nadelen van de Europese samenwerking volgens dit 
filmpje en wat zijn de toekomstwensen? 

b Wat vind jij van de Europese samenwerking? 
c Ga naar de volgende site: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome. Op 

welke manier kun je volgens deze site invloed uitoefenen op het EP en de EC? 
d Bedenk zelf drie andere manieren waarop jij invloed kunt uitoefenen op de Europese 

politiek.  
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