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1951
DE EERSTE ZES
De EGKS (Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal) werd door zes landen 
opgericht en in 1957 richtten deze zelfde 
zes landen de EEG (Europese Economische 
Gemeenschap) en Euratom op:
 
Frankrijk
West-Duitsland
Italië
België
Nederland 
Luxemburg

1973
TOETREDING 
DENEMARKEN, IERLAND 
EN HET VERENIGD 
KONINKRIJK
Het succes van de Europese Economische 
Gemeenschap trok ook andere Europese 
landen aan. Denemarken, Ierland en het 
Verenigd Koninkrijk traden in 1973 toe. 
Ook met Noorwegen werd onderhandeld 
over toetreding, maar de Noorse bevolking 
stemde in een referendum tegen het 
lidmaatschap. 

1981
TOETREDING 
GRIEKENLAND
Griekenland had zich net 
ontdaan van een militaire 
dictatuur. Met de toetreding 
van Griekenland wilden de 
toenmalige lidstaten de 
nieuwe democratie steunen. 
Ook economische redenen 
speelden een rol: Griekenland 
was immers een interessante 
nieuwe markt.    

2004
TOETREDING TSJECHIË, 
CYPRUS, ESTLAND, 
HONGARIJE, LETLAND, 
LITOUWEN, MALTA, 
POLEN, SLOWAKIJE EN 
SLOVENIË
Op 1 mei 2004 traden tien 
nieuwe lidstaten toe tot de 
EU. Dit bracht het aantal 
lidstaten op 25. 

2007
TOETREDING 
ROEMENIË EN 
BULGARIJE

Bulgarije en Roemenië 
traden in 2007 toe en 
brachten het aantal 
lidstaten op 27.

2020
HET VERENIGD 
KONINKRIJK VERLAAT 
DE EU
Na drie jaar 
onderhandelen verliet 
het Verenigd Koninkrijk 
op 31 januari 2020 
officieel de Europese 
Unie. Het was het eerste 
land dat zich terugtrok 
uit de EU. Sindsdien zijn 
er 27 lidstaten.

KANDIDAAT-LIDSTATEN EN 
POTENTIËLE LIDSTATEN

Op dit moment heeft de EU vijf officiële kandidaat-
lidstaten. Deze landen zijn Albanië, Noord-Macedonië, 
Montenegro, Servië en Turkije.
Een kandidaat-lidstaat is een land waarvan de 
toetredingsaanvraag is aanvaard. De kandidaat-lidstaten 
worden financieel, administratief en technisch ondersteund bij 
de voorbereiding op hun aanstaande lidmaatschap.

Naast de kandidaat-lidstaten heeft de EU een aantal 
potentiële lidstaten: deze landen hebben een officiële 
aanvraag tot toetreding tot de EU ingediend, maar de 
onderhandelingen zijn nog niet gestart. Dit zijn:
- Bosnië en Herzegovina 
- Kosovo* 

* Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo 
onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de 
VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de 
onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. 

2013
TOETREDING 
VAN KROATIË
Kroatië trad als 28e 
lidstaat toe tot de 
Europese Unie.

1995
TOETREDING 
ZWEDEN, FINLAND EN 
OOSTENRIJK
Met de toetreding van Zweden, 
Finland en Oostenrijk kwam 
het aantal EU-lidstaten op 15. 
Noorwegen deed een tweede 
poging tot toetreding, maar ook 
deze keer stemde de Noorse 
bevolking in het referendum 
tegen. 

1990
HERENIGING 
VAN DUITSLAND
Oost- en West-Duitsland 
wilden worden herenigd 
tot één land. De andere 
lidstaten stemden in met een 
hereniging op voorwaarde 
dat Duitsland zich volledig 
zou verbinden tot de 
Europese samenwerking, 
zowel op economisch als op 
politiek gebied. 

1989
VAL VAN DE BERLIJNSE MUUR
Op 9 november 1989 viel de Berlijnse Muur. Deze 
historische gebeurtenis is een van de mijlpalen die 
het einde van de scheiding tussen West- en Oost- 
Europa markeerde.  Opkomende democratieën in 
Oost-Europa kregen nu de kans zich aan te sluiten 
bij de Europese samenwerking. In 1993 stelden de 
lidstaten voorwaarden vast waar nieuwe lidstaten 
aan moeten voldoen om te kunnen toetreden. De 
kandidaat-lidstaat moet: 
- een (vanuit geografisch of historisch oogpunt) 

“Europees” land zijn;
- de rechtsstaat respecteren;
- een goed functionerende markteconomie hebben; 
- een stabiele democratie zijn;
- de mensenrechten respecteren; 
- alle bestaande EU-regels en -voorschriften,  

het zogenaamde “acquis communautaire”, 
toepassen.

1986
TOETREDING SPANJE 
EN PORTUGAL 
Ook bij de toetreding van Spanje 
en Portugal speelden steun voor de 
democratie en economische redenen 
een belangrijke rol. Spanje had zich 
net ontdaan van dictator Franco en 
Portugal had een einde gemaakt aan 
de dictatuur van Salazar. 

1990

VAN 6 NAAR 27 LIDSTATEN
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