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SAMENVATTING 

 

Uit de Eurobarometer-enquête van het voorjaar van 2019, die drie maanden voor 
de Europese verkiezingen door het Europees Parlement is afgenomen, blijkt dat 
de Europese Unie nog altijd op grote steun kan rekenen. Ondanks de uitdagingen 
van de afgelopen jaren – of misschien zelfs dankzij sommige van die uitdagingen, 
zoals de lopende discussie over de brexit – lijkt het Europese 
samenhorigheidsgevoel niet minder te zijn geworden. 68 % van de respondenten 
in de EU-27 is van mening dat hun land voordeel heeft gehaald uit het 
lidmaatschap van de EU. Toch is er in 19 landen een stijging te zien van 
Europeanen (27 %) die nog twijfelen en de EU als "een goede zaak noch slechte 
zaak" zien. 
 
De steun voor het Europees lidmaatschap blijft op een historisch hoog niveau 
 
Volgens de tweede fundamentele indicator om de steun van de burgers voor de Europese Unie 
te meten, zegt 61 % van de respondenten in de EU-27 dat het EU-lidmaatschap van hun land 
een goede zaak is. Dit percentage is weer op het piekniveau dat voor het laatst werd gemeten 
tussen de val van de Berlijnse Muur in 1989 en de goedkeuring van het Verdrag van Maastricht 
1992. 
 
Ondanks grote uitdagingen in de afgelopen jaren (terrorisme, migratie, brexit) lijkt het Europese 
gevoel van samenhorigheid dus niet te zijn verzwakt, maar te worden gedeeld door een 
meerderheid van de respondenten in 25 lidstaten. 
 
Uit de opvatting van 27 % van de Europeanen dat de EU "een goede zaak noch een slechte 
zaak" is, blijkt echter wel dat het gevoel van onzekerheid is toegenomen, met een 
geregistreerde toename in 19 landen. Het draagvlak voor het EU-lidmaatschap is net als bij 
eerdere studies sterker bij jongere en hoger opgeleide respondenten. 
 



 

 

Het EU-lidmaatschap wordt nog steeds als gunstig beschouwd 
 
De positieve houding tegenover het lidmaatschap van de EU gaat gepaard met een sterke 
overtuiging dat de EU-landen over het algemeen hebben geprofiteerd van het EU-
lidmaatschap. Met 68 % in de EU-27 blijven de resultaten op het hoogste niveau sinds 1983. 
Bovendien wordt deze mening met uitzondering van Italië gedeeld door een meerderheid van 
de mensen in alle lidstaten. 
 

European zouden er overwegend voor kiezen in de EU te blijven 
 
Eén maand voor de oorspronkelijk geplande terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de 
EU, zoals bepaald in artikel 50, zeiden bijna zeven van de tien Europeanen dat zij ervoor zouden 
stemmen om in de EU te blijven als er in hun eigen land een referendum zou worden 
gehouden. Deze mening wordt in 25 lidstaten gedeeld door een absolute meerderheid van de 
respondenten en door een relatieve meerderheid in Italië, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk. 
Hoewel deze grote meerderheid stabiel is gebleven en zelfs is toegenomen, zijn er ook nog 
respondenten die nog twijfelen. De Italiaanse respondenten twijfelen nog het meest; 32 % zegt 
niet te weten wat zij moeten stemmen in het geval van een referendum over het EU-
lidmaatschap van hun land. In 13 EU-lidstaten, waaronder ook het VK, is het aantal twijfelende 
respondenten gestegen. Deze toenemende onzekerheid kan worden gezien als een teken van 
de politiek moeilijke tijden voor de Europese Unie in de aanloop naar de Europese verkiezingen 
in mei 2019 en als een bevestiging dat de uitslag van deze verkiezingen cruciaal is voor de 
toekomst van de Europese Unie. 
 

Het lijkt niet de goede kant op te gaan 
 
Ondanks de over het algemeen positieve houding tegenover de EU, maar gezien de 
onzekerheid die is geuit door een toenemend aantal Europeanen, is het gevoel dat het in zowel 
de EU als in hun eigen land niet de goede kant opgaat in de afgelopen zes maanden opgelopen 
tot zo'n 50 % van het EU-gemiddelde sinds de laatste Parlemeter 20181. 
 

Protestpartijen niet de oplossing 
 
Toch zijn de meeste respondenten van mening dat protestpartijen niet het antwoord zijn, 
waarbij 61 % van de respondenten de opkomst van politieke protestpartijen eerder als een bron 
van extra zorg beschouwt. 
 

De rol van het Europees Parlement 
 
Wat betreft de rol van het Europees Parlement in het verleden en de toekomst is de grootste 
groep respondenten (41 %) van mening dat die rol in de loop der jaren hetzelfde is gebleven. 
Slechts één op de vijf ondervraagden (21 %) had de indruk dat de rol van de instelling is 
versterkt, terwijl 24 % zegt dat de rol van het Parlement de afgelopen zittingsperiode is 
verzwakt. Dit patroon is in alle lidstaten hetzelfde. 
 

                                                
1http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/nl/be-heard/eurobarometer/parlemeter-2018-taking-up-the-challenge 



 

 

Een meerderheid van de respondenten zou echter graag zien dat de rol van het Parlement in 
de toekomst wordt versterkt (54 %). Deze verwachtingen voor een krachtiger Europees 
Parlement zijn sinds 2012 het hoogst, maar kunnen ook worden geïnterpreteerd als een oproep 
om Europese democratische instellingen meer macht te geven. Het is interessant om op te 
merken dat niet alleen degenen die van mening zijn dat de rol van het Parlement de afgelopen 
jaren al is versterkt, maar ook een meerderheid van de personen die in het verleden nog niet 
eerder een dergelijke verandering zagen, in de toekomst een nog sterkere instelling willen. 
 

Europeanen zijn van mening dat hun stem in hun eigen land zwaarder telt dan in 
de EU 
 
In de aanloop naar de Europese verkiezingen zegt de helft (51 %) van de respondenten dat hun 
stem meeweegt in de EU, met sterk uiteenlopende nationale resultaten. De antwoorden op de 
vraag "mijn stem telt in mijn land" lopen ook erg uiteen. Hoewel in bijna alle landen de 
algemene opvatting bestaat dat de stemmen van mensen zwaarder tellen in hun eigen land 
dan in de Europese Unie, varieert dit gevoel van land tot land en hangt het sterk af van de 
nationale context, de maatschappelijke en sociaal-politieke cultuur en tradities. 
 

Verkiezingsdatum nog niet bij iedereen bekend, verwachte opkomst groeit 
 
Eind februari 2019 wist een derde van de Europeanen dat de verkiezingen in mei zouden 
worden gehouden en 5 % kon de precieze data noemen (23-24-25-26 mei). Er waren echter 
grote verschillen tussen de verschillende landen. 
 
In vier landen bevestigde meer dan 50 % van de respondenten dat zij zeker zouden gaan 
stemmen: Denemarken (65 %), Nederland (62 %), Zweden (61 %) en België (58 %). In 
vergelijking met september-oktober 2018 is het aantal mensen die er al zeker van waren te gaan 
stemmen gestegen met vier punten boven het EU-gemiddelde, met België (+ 17 
procentpunten), Frankrijk (+ 10), Griekenland (+ 9), Luxemburg (+ 9) en Spanje (+ 7). Deze 
landen staan boven aan de lijst van landen met de belangrijkste veranderingen. 
 
De leeftijd van de respondenten, en dus van potentiële kiezers, is belangrijk om mee te nemen 
in een goede analyse van de opkomst bij de Europese verkiezingen, aangezien jongere kiezers 
van oudsher minder aan verkiezingen deelnemen en het minst geneigd zijn om te gaan 
stemmen. Dit wordt uitvoerig toegelicht in het verslag. 
 

De economie groeit, migratiestomen zijn in beweging 
 
Op de vraag welke kwesties het meest relevant zijn voor de verkiezingscampagne, gaven 
respondenten aan de economie, groei en de strijd tegen werkloosheid prioriteit te geven. 
Migratie en de strijd tegen terrorisme zakken steeds verder in de rangorde van prioriteiten van 
de burgers terwijl de kwesties klimaatverandering en milieubescherming blijven stijgen op de 
ranglijst. Dit geldt voornamelijk voor de respondenten die "zeer waarschijnlijk" aan de volgende 
Europese verkiezingen zullen deelnemen. Twijfelende kiezers houden zich daarentegen meer 
bezig met de economie en groei, de strijd tegen jeugdwerkloosheid en immigratie. 
 



 

 

In het licht van deze veranderingen zal er in het derde hoofdstuk van dit verslag bijzondere 
nadruk worden gelegd op de houding tegenover klimaatverandering en immigratie. 
 

Voornaamste reden om te gaan stemmen? Burgerplicht! 
 
Als belangrijkste reden om te gaan stemmen wordt door 44 % van de Europeanen 
"burgerplicht" genoemd. Bovendien worden er door meer dan 20 % van de respondenten nog 
vijf andere redenen genoemd die allemaal te maken hebben met de deelname aan de 
democratie: de respondenten zouden gaan stemmen omdat ze dat gewoonlijk doen bij 
politieke verkiezingen en omdat ze zich burger van de Europese Unie voelen. Even belangrijke 
redenen zijn dat respondenten denken een verschil te kunnen maken door te stemmen bij de 
Europese verkiezingen en dat ze de Europese Unie of een politieke partij willen steunen. Zowel 
de "zeer waarschijnlijke" als de "twijfelende" kiezers noemden deze redenen het vaakst. Ook 
degenen die "waarschijnlijk niet gaan stemmen" noemen burgerplicht als een van de 
voornaamste redenen voor deelname aan de verkiezingen, gevolgd door de mogelijkheid hun 
ongenoegen te tonen over de nationale regering, hun leven en de EU. 
 

Mogelijke niet-stemmers geloven niet dat hun stem veel uitmaakt 
 
Een derde van de burgers die de kiesgerechtigde leeftijd hebben bereikt overweegt om niet 
aan de Europese verkiezingen deel te nemen. De belangrijkste reden om niet te gaan stemmen 
is de overtuiging dat hun stem niet veel uitmaakt. Andere redenen zijn een gebrek aan 
vertrouwen in of belangstelling voor de politiek of verkiezingen in het algemeen, de overtuiging 
dat het Europees Parlement niet voldoende aandacht besteedt aan problemen die mensen 
zoals zij aangaan, gebrek aan kennis over de rol van het Europees Parlement of een gevoel dat 
ze niet voldoende geïnformeerd zijn om te stemmen. 
 

Methodologie en presentatie van de gegevens 
 
De Eurobarometer van het voorjaar van 2019 werd in opdracht van het Europees Parlement 
uitgevoerd door Kantar Public. Het veldwerk vond plaats van 19 februari tot en met 4 maart 
2019 in alle 28 lidstaten van de EU. In een representatieve steekproef bij de algemene bevolking 
van 15 jaar of ouder werden 27 973 respondenten live geïnterviewd. Naar aanleiding van de 
politieke context op het moment van schrijven werden de gemiddelde EU-cijfers berekend voor 
27 lidstaten, waaronder het VK. 
 
Het volledige verslag, inclusief de nationale fiches en de bijlagen met gegevens en de 
resultaten, is online te raadplegen op http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/nl/be-
heard/eurobarometer/. 
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