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INTRODUCTIE 

Dit is het Nederlandse rapport met de belangrijkste bevindingen uit het Standaard Eurobarometer 
onderzoek dat gehouden is tussen 7 november 2015 en 17 november 2015 in alle 28 lidstaten van 
de Europese Unie. 

Alle socio-demografische data in dit rapport (geslacht, huidige leeftijd, leeftijd waarop men zijn/haar 
opleiding beëindigde en beroepscategorie) hebben betrekking op de Nederlandse steekproef. 

Interessant achtergrondgegeven: Nederland is vanaf januari 2016 tot en met juni 2016 voorzitter 
van de Europese Unie. Om die reden is in deze rapportage extra aandacht besteed aan mogelijke 
beleidsprioriteiten voor de Europese Unie.  

KERNBEVINDINGEN 

De burger in Europa 

§ Het overgrote deel van de Nederlanders heeft wel eens gehoord van het Europees Parlement 
(96%) en de Europese Commissie (89%). De helft van de Nederlanders is geneigd om het 
Europees Parlement (50%) en de Europese Commissie (50%) te vertrouwen. 

§ Zeven op de tien Nederlanders (70%) denken dat men in Nederland niet goed geïnformeerd is 
over Europese aangelegenheden, terwijl de helft van de Nederlanders (49%) aangeeft zelf wel 
goed geïnformeerd te zijn. 

§ Nederlanders zijn over het algemeen relatief vaak tevreden over de wijze waarop de 
democratie in eigen land functioneert (73%). Nederlanders zijn echter minder tevreden over 
het functioneren van de democratie binnen de EU (44%). 

§ Twee derde van de Nederlanders (67%) voelt zich burger van de Europese Unie. Negen op de 
tien Nederlanders (91%) voelen zich meer Nederlander dan Europeaan. 

Stand van zaken en verwachtingen 

§ In Nederland vindt 94% van de mensen de kwaliteit van leven goed. Nederlanders zijn 
aanzienlijk meer tevreden over de kwaliteit van leven dan de gemiddelde inwoner van de EU.  

§ Vier op de vijf Nederlanders (79%) beoordelen de huidige situatie van de Nederlandse 
economie als goed. Vier op de tien Nederlanders (40%) verwachten dat de economische situatie 
in Nederland gedurende de komende 12 maanden beter zal worden. 

§ Driekwart van de Nederlanders (76%) geeft aan het er niet mee eens te zijn dat Nederland een 
betere toekomst tegemoet zou kunnen zien buiten de EU. 

§ Immigratie (56%) en gezondheid en sociale zekerheid (37%) worden door Nederlanders het 
vaakst genoemd als belangrijke kwesties die op dit moment in Nederland spelen. Drie kwart 
van de Nederlanders (75%) meent dat immigratie de belangrijkste kwestie is waar de EU op 
dit moment mee geconfronteerd wordt. 

Beleid van de Europese Unie 

§ Negen op de tien Nederlanders (92%) vinden dat er extra maatregelen getroffen zouden 
moeten worden om illegale immigratie van mensen afkomstig uit landen buiten de EU tegen 
te gaan. 

§ Negen op de tien Nederlanders (88%) zijn het er mee eens dat Nederland vluchtelingen zou 
moeten helpen, één op de tien Nederlanders (10%) is het hier niet mee eens. 

§ Zeven op de tien Nederlanders (71%) zijn voor een gemeenschappelijk energiebeleid van de 
EU-lidstaten. Op de vraag welke doelstellingen topprioriteit zouden moeten krijgen in een 
Europese energie-unie, geven Nederlanders aan dat de ontwikkeling van hernieuwbare energie 
(48%), het tegengaan van het broeikaseffect (46%), het verminderen van het energieverbruik 
(37%) en de bescherming van het milieu (37%) prioriteit zouden moeten krijgen.  
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I. DE BURGER IN EUROPA 

1 Houding en informatievoorziening met betrekking tot de Europese 
Unie 

a. Houding ten opzichte van de Europese Unie 

De meeste Nederlanders (41%) staan neutraal tegenover de Europese Unie. Bij een derde van de 
Nederlanders (34%) roept de Europese Unie een positief beeld op. Daarentegen roept de Europese 
Unie een negatief beeld op bij een kwart van de Nederlanders (25%). Dit resultaat komt grotendeels 
overeen met het EU-28 gemiddelde (positief: 37%, neutraal: 38% en negatief: 23%). Bij Nederlanders 
tot 40 jaar roept de Europese Unie relatief vaker een positief beeld op dan bij Nederlanders van 40 
jaar en ouder (15-24 jarigen: 46%, 25-39 jarigen: 40%, 40-54 jarigen: 31% en 55 jaar en ouder: 
29%).  

 
 

1. Bekendheid Europees Parlement en Europese Commissie 

Het overgrote deel van de Nederlanders heeft wel eens gehoord van het Europees Parlement (96%) 
en de Europese Commissie (89%). Dit is nog iets meer dan het gemiddelde in de EU-28 (respectievelijk 
91% en 84%). Jongeren tot en met 24 jaar zijn iets minder vaak bekend met zowel het Europees 
Parlement (92%) als de Europese Commissie (70%). Van alle sociaal-professionele categorieën zijn 
studenten naar verhouding het minst vaak bekend met de Europese Commissie (69%), terwijl 
zelfstandigen hier het vaakst mee bekend zijn (97%). 

 



 

  

4 

3  

  
De publieke opinie in de Europese Unie 
 
 
Najaar 2015 

Nationaal  
rapport 
 
Nederland 

Standaard Eurobarometer 84 

2. Vertrouwen in Europees Parlement en Europese Commissie 

De helft van de Nederlanders is geneigd om het Europees Parlement (50%) en de Europese 
Commissie (50%) te vertrouwen. In Nederland heeft men relatief vaker vertrouwen in het Europees 
Parlement en de Europese Commissie dan gemiddeld in de EU-28. Gemiddeld is namelijk 38% van 
de Europeanen geneigd om het Europees Parlement te vertrouwen en is 35% van de Europeanen 
geneigd om de Europese Commissie te vertrouwen.  

Het vertrouwen in het Europees Parlement is aanzienlijk hoger onder jongeren tot en met 24 jaar 
(70%) en onder studenten (72%). Bij huisvrouwen/-mannen (36%) en werkzoekenden (38%) ligt het 
vertrouwen in het Europees Parlement daarentegen het laagst. Ruim de helft van de studenten heeft 
vertrouwen in de Europese Commissie (51%). Het vertrouwen in de Europese Commissie is het hoogst 
onder managers (68%) en zelfstandigen (56%). Huisvrouwen/-mannen en werkzoekenden hebben 
aanzienlijk minder vertrouwen in de Europese Commissie (respectievelijk 41% en 33%).  

 

3. Tevredenheid democratie en belangrijkste waarden Europese Unie 

De meeste Nederlanders geven aan dat de Europese Unie voor hen persoonlijk staat voor de vrijheid 
om te reizen, studeren en werken overal in de EU (65%). Andere zaken die relatief vaak genoemd 
werden, zijn: de euro (59%), bureaucratie (41%), meer zeggenschap in de wereld (37%) en vrede 
(36%). Als men wordt gevraagd waar de EU voor hen persoonlijk voor staat, dan worden vrijheid om 
te reizen, studeren en werken overal in de EU (49%), de euro (37%), culturele diversiteit (28%) en 
vrede (27%) gemiddeld het vaakst genoemd binnen de EU-28. 

Nederlanders zijn over het algemeen relatief vaak tevreden over de wijze waarop de democratie in 
eigen land functioneert (73%). Dit is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde in de EU-28 (52%). 
Nederlanders zijn echter beduidend minder tevreden over de democratie binnen de EU; een 
meerderheid van de Nederlanders is hier ontevreden over (51%), terwijl 44% hier wel tevreden over 
is. Dit komt redelijk overeen met het gemiddelde in de EU-28. Van de Europeanen geeft 43% aan 
tevreden te zijn over de democratie in Europa, 45% is ontevreden.  

 

 

b. Informatievoorziening met betrekking tot de Europese Unie 

Zeven op de tien Nederlanders (70%) denken dat men in Nederland niet goed geïnformeerd is over 
Europese aangelegenheden, 29% denkt dat men wel goed geïnformeerd is. Dit komt redelijk overeen 
met het gemiddelde in de EU-28. Gemiddeld geeft 31% van de Europeanen aan te denken dat men 
in eigen land goed geïnformeerd is over Europese aangelegenheden, 65% meent echter van niet.  

De helft van de Nederlanders (51%) geeft aan zelf niet goed geïnformeerd te zijn over Europese 
aangelegenheden, de andere helft van de Nederlanders (49%) geeft aan zelf wel goed geïnformeerd 
te zijn. Nederlanders denken relatief vaker dat zij zelf goed geïnformeerd zijn dan gemiddeld in de 
EU-28 (41%).  

Voor het nieuws, met betrekking tot Europese politieke zaken, raadplegen Nederlanders vooral de 
televisie (44%), geschreven media (24%) en internet (21%). Slechts 7% van de Nederlanders geeft 
aan het meeste nieuws, omtrent Europese politieke zaken, via de radio te vergaren. Nederlanders 
hebben het vaakst vertrouwen in de radio (66%), geschreven media (63%) en de televisie (57%). In 
Nederland heeft men het minst vaak vertrouwen in online media (internet algemeen: 43%, sociale 
media: 19%).  
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2 Europees burgerschap en identiteit 

Twee derde van de Nederlanders (67%) voelt zich burger van de Europese Unie. Dit komt redelijk 
overeen met het gemiddelde binnen de EU-28: gemiddeld voelt 64% van de Europeanen zich burger 
van de Europese Unie. Jongeren in de leeftijdscategorie 15-24 jaar voelen zich vaker burger van de 
Europese Unie (81%) dan mensen van 25 jaar en ouder (25-39 jaar: 61%, 40-54 jaar: 62% en 55 
jaar en ouder: 68%).  

Negen op de tien Nederlanders (91%) voelen zich meer Nederlander dan Europeaan. Dit is grotendeels 
gelijk aan het Europees gemiddelde (92%).  

Als zij samen met vrienden of familie zijn, praten Nederlanders het meest frequent over nationale 
politieke zaken (43%) en minder vaak over Europese politieke zaken (29%) of lokale politiek (24%). 
Nederlanders geven aanzienlijk vaker aan frequent over nationale en Europese politiek te praten dan 
de gemiddelde inwoner van de EU-28 (24% en 15%). 

 

 

II. STAND VAN ZAKEN EN VERWACHTINGEN 

1 Kwaliteit van leven binnen de Europese Unie 

In Nederland beoordeelt 94% van de mensen de kwaliteit van leven als goed, terwijl 6% de kwaliteit 
van leven als slecht beoordeelt. Nederlanders zijn aanzienlijk meer tevreden over de kwaliteit van 
leven dan de gemiddelde inwoner van de EU-28. Van de Europeanen beoordeelt 61% de kwaliteit van 
leven als goed, terwijl 37% de kwaliteit van leven als slecht beoordeelt. 

 

a. Belangrijke kwesties in Nederland en binnen de Europese Unie 

Op de vraag wat de twee belangrijkste kwesties zijn waar Nederland op dit moment mee 
geconfronteerd wordt, worden immigratie (56%) en gezondheid en sociale zekerheid (37%) het vaakst 
genoemd. Van de Nederlanders noemt 17% de economische situatie als belangrijkste kwestie en 12% 
noemt terrorisme als belangrijkste kwestie waar Nederland op dit moment mee geconfronteerd wordt. 

Immigratie blijkt op dit moment ook een belangrijke kwestie te zijn in de overige lidstaten van de EU-
28. Gemiddeld geeft 36% van de Europeanen aan dat immigratie op dit moment de belangrijkste 
kwestie is waar het eigen land mee geconfronteerd wordt. Naast immigratie blijkt werkloosheid (36%) 
gemiddeld een even belangrijke kwestie te zijn waar de overige EU-lidstaten op dit moment mee 
geconfronteerd worden.  

Wanneer men wordt gevraagd naar de twee belangrijkste kwesties waarmee de EU op dit moment te 
maken heeft, geeft driekwart van de Nederlanders (75%) aan dat immigratie een belangrijke kwestie 
is. Een kwart van de Nederlanders noemt de economische situatie (25%) en terrorisme (24%) als 
belangrijke kwesties waar de EU op dit moment mee geconfronteerd wordt. Ook binnen de rest van 
de EU-lidstaten blijken deze kwesties belangrijk te zijn. Gemiddeld wordt immigratie door inwoners 
van de EU-28 het vaakst genoemd (58%), gevolgd door terrorisme (25%) en de economische situatie 
(21%). 
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b. Toekomst Nederland en Europese Unie 

Een vijfde van de Nederlanders (18%), wat aanzienlijk minder is dan het EU-28 gemiddelde (34%), is 
het ermee eens dat Nederland een betere toekomst tegemoet zou kunnen zien buiten de Europese 
Unie. Driekwart (76%) van de Nederlanders geeft aan het hier niet mee eens te zijn en 6% geeft aan 
het niet te weten. Gemiddeld is 55% van de Europeanen het er niet mee eens dat hun land een betere 
toekomst tegemoet zou kunnen zien buiten de EU. 

Van de Nederlanders zegt 40% dat het op dit moment over het algemeen de goede kant opgaat in 
Nederland, gemiddeld zegt een kwart van de EU-inwoners dit (26%) over hun eigen land. Zowel een 
kwart van de Nederlanders (23%) als een kwart van de Europeanen (23%) denkt dat dingen binnen 
de EU op dit moment over het algemeen de goede kant opgaan.  

 

 

2 Economische situatie en arbeidsmarkt 

a. Huidige economische situatie 

Van de Nederlanders geeft 79% aan de huidige situatie van de Nederlandse economie als goed te 
waarderen, een vijfde geeft aan de Nederlandse economie als slecht te beoordelen (20%). Gemiddeld 
beoordeelt 40% van de Europeanen de economische situatie in hun eigen land als goed, 57% 
beoordeelt de economische situatie in hun land echter als slecht. Mannen beoordelen de huidige 
economische situatie in Nederland vaker als goed (82%) dan vrouwen (74%). Bijna een kwart van de 
vrouwen beoordeelt de economische situatie in Nederland als slecht (24%), onder mannen is dit 17%. 
Mensen die hun opleiding voor hun 16e levensjaar beëindigden zijn minder positief over de huidige 
economische situatie in Nederland, twee derde van hen (66%) beoordeelt de huidige economische 
situatie in Nederland als goed, terwijl 29% de economische situatie als slecht beoordeelt.  

Over de economische situatie in Europa is men in Nederland minder vaak positief. De helft van de 
Nederlanders (51%) beoordeelt de situatie van de economie in Europa als goed, 43% beoordeelt de 
economische situatie in Europa als slecht. In Nederland is men echter nog altijd vaker positief over 
de economische situatie in Europa dan gemiddeld in de EU-28. Gemiddeld beoordeelt 38% van de 
Europeanen de economische situatie in Europa als goed, terwijl 50% de economische situatie als 
slecht beoordeelt.  

 

b. Verwachte economische situatie 

Wat betreft de verwachting met betrekking tot de economische situatie in eigen land zijn 
Nederlanders relatief positief. Vier op de tien Nederlanders (40%) verwachten dat de economische 
situatie in Nederland gedurende de komende 12 maanden beter zal worden, 16% verwacht een 
verslechterende economische situatie en 42% verwacht dat de economische situatie hetzelfde blijft. 
Gemiddeld is men in Europa minder vaak positief over de toekomstige economische situatie in eigen 
land. Een kwart van de Europeanen (26%) verwacht dat de economische situatie in eigen land 
gedurende de komende 12 maanden slechter zal worden, eveneens een kwart van hen verwacht dat 
de economische situatie in eigen land zal verbeteren (24%). Van de mensen in Europa verwacht 44% 
geen verandering met betrekking tot de economische situatie in eigen land.  

 



 

  

7 

3  

  
De publieke opinie in de Europese Unie 
 
 
Najaar 2015 

Nationaal  
rapport 
 
Nederland 

Standaard Eurobarometer 84 

Opvallend is dat Nederlandse mannen relatief vaker verwachten dat de toekomstige economische 
situatie in Nederland zal verbeteren (46%) dan vrouwen (35%). Vrouwen geven relatief vaker aan te 
verwachten dat de economische situatie in Nederland gedurende de komende 12 maanden zal 
verslechteren (20%) dan mannen (12%). Ruim de helft van de 25-39 jarigen (52%) verwacht dat de 
economische situatie in Nederland in de komende 12 maanden zal gaan verbeteren, zij zijn relatief 
gezien het meest positief over de toekomstige economische situatie in Nederland (15-24 jaar: 38%, 
40-54 jaar: 41%, 55 jaar en ouder: 35%). 

Over de toekomstige economische situatie in de Europese Unie is men in Nederland minder vaak 
positief dan over de economische situatie in eigen land. Eén op de vijf Nederlanders (20%) verwacht 
dat de economische situatie in Europa gedurende de komende 12 maanden zal verbeteren. Een derde 
van de Nederlanders (34%) verwacht daarentegen dat de economische situatie in de EU zal 
verslechteren en 39% verwacht dat de situatie waarin de Europese economie verkeert niet zal gaan 
veranderen. Europeanen zijn gemiddeld iets minder negatief dan Nederlanders: één op de vijf 
Europeanen (20%) verwacht dat de economische situatie in Europa gedurende de komende 12 
maanden zal gaan verbeteren, ruim een kwart van de Europeanen (26%) geeft aan een 
verslechterende economische situatie te verwachten binnen de EU. 

 

c. Huidige werkgelegenheidssituatie 

De helft van de Nederlanders (50%) beoordeelt de huidige werkgelegenheidssituatie in Nederland als 
goed, eveneens bijna de helft van de Nederlanders (48%) beoordeelt de werkgelegenheidssituatie in 
Nederland als slecht. Binnen de EU is men minder vaak positief over de werkgelegenheidssituatie in 
eigen land. Slechts 30% van de mensen in Europa beoordeelt de werkgelegenheidssituatie in eigen 
land als goed, terwijl gemiddeld twee derde van de Europeanen (67%) de werkgelegenheidssituatie 
in eigen land als slecht beoordeelt.  

 

d. Verwachte werkgelegenheidssituatie 

Vier op de tien Nederlanders (40%) verwachten dat de werkgelegenheidssituatie in eigen land 
gedurende de komende 12 maanden zal gaan verbeteren. Bijna één op de vijf Nederlanders (19%) 
verwacht echter een verslechterde situatie van de werkgelegenheid in Nederland en 38% verwacht 
in de komende 12 maanden geen verandering in de werkgelegenheidssituatie. Van de Europeanen 
verwacht 28% dat de werkgelegenheidssituatie in eigen land zal gaan verslechteren gedurende de 
komende 12 maanden. Bijna een kwart van de mensen in Europa (24%) verwacht dat de situatie op 
het gebied van werkgelegenheid zal gaan verbeteren. In Europa verwacht gemiddeld 43% geen 
verandering in de werkgelegenheidssituatie in eigen land.  
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III. BELEID VAN DE EUROPESE UNIE 

1 Asiel- en migratiebeleid 

a. Migratie en immigratie binnen en buiten de Europese Unie 

De helft van de Nederlanders (50%) is het er mee eens dat immigranten veel bijdragen aan 
Nederland, 43% is het hier niet mee eens. In de EU-28 is gemiddeld 41% van de mensen het er mee 
eens dat immigranten veel bijdragen aan hun land, 50% geeft aan het hier niet mee eens te zijn.  

 

1. Gemeenschappelijk Europees migratiebeleid 

Vier op de vijf Nederlanders (83%) zijn voor een gemeenschappelijk Europees beleid betreffende 
migratie, 14% van de Nederlanders is hierop tegen. Het percentage voorstanders is in Nederland 
hoger dan gemiddeld in de EU-28: gemiddeld is 68% van de Europeanen voor een gemeenschappelijk 
migratiebeleid in de EU, terwijl bijna een kwart (24%) hierop tegen is. Nederlandse jongeren tot en 
met 24 jaar zijn het minst vaak voorstander van een gemeenschappelijk Europees migratiebeleid 
(75%). In de leeftijdsgroepen vanaf 25 jaar vinden we de meeste voorstanders (25-39 jaar: 86%, 40-
54 jaar: 85% en 55 jaar en ouder: 84%).  

 

2. Immigratie van mensen van binnen en buiten de Europese Unie 

Op de vraag of immigratie van mensen vanuit andere EU-lidstaten een positief of negatief gevoel 
oproept, antwoordt 65% van de Nederlanders dat dit bij hen een positief gevoel oproept, terwijl 32% 
aangeeft dat het bij hen een negatief gevoel oproept. In de EU-28 geeft gemiddeld 55% aan dat 
immigratie van mensen uit andere EU-lidstaten een positief gevoel bij hen oproept, bij 38% roept het 
negatieve gevoelens op. Bij mensen die hun opleiding voor hun 16e levensjaar beëindigden roept 
immigratie van mensen uit andere EU-lidstaten vaker een negatief gevoel op (44%) dan bij mensen 
die hun studie na hun 20e levensjaar beëindigden (25%).  

Over immigratie van mensen afkomstig uit landen buiten de EU is men in Nederland minder positief. 
Van de Nederlanders zegt 42% dat immigratie van mensen, afkomstig uit landen buiten de EU, bij 
hen een positief gevoel oproept. Een meerderheid van de ondervraagde Nederlanders (54%) geeft 
aan dat het bij hen een negatief gevoel oproept. Men is in Nederland echter vaker positief dan 
gemiddeld in Europa. Van de Europeanen geeft namelijk 34% aan dat immigratie, van mensen 
afkomstig van buiten de EU, bij hen een positief gevoel oproept, terwijl het bij 59% negatieve 
gevoelens oproept.  

Immigratie van mensen afkomstig uit landen buiten de EU roept het vaakst negatieve gevoelens op 
bij Nederlanders uit de leeftijdscategorie 15-24 jaar (59%). Bij mensen uit de leeftijdscategorie 50 
jaar en ouder roept immigratie van mensen afkomstig uit landen buiten de EU juist relatief minder 
vaak negatieve gevoelens op (48%).  

 

 

 

 

 

 



 

  

9 

3  

  
De publieke opinie in de Europese Unie 
 
 
Najaar 2015 

Nationaal  
rapport 
 
Nederland 

Standaard Eurobarometer 84 

3. Wonen en werken binnen alle EU-lidstaten 

Ruim zeven op de tien Nederlanders (72%) vinden het een goede zaak dat EU-inwoners het recht 
hebben om in elke andere EU-lidstaat te wonen, 8% geeft aan dit een slechte zaak te vinden en 18% 
is neutraal. Dit komt redelijk overeen met het gemiddelde in de EU-28. In de Europese Unie geeft 
gemiddeld 71% van de mensen aan het een goede zaak te vinden dat inwoners van de EU het recht 
hebben om in elke andere EU-lidstaat te wonen. Eén op de tien Europeanen vindt het een slechte zaak 
(10%) en 16% is neutraal. 

Van de Nederlanders geeft 78% aan het een goede zaak te vinden dat inwoners van de EU het recht 
hebben om in elke andere lidstaat van de EU te werken, terwijl bijna een tiende van de Nederlanders 
het een slechte zaak vindt (9%). Gemiddeld vindt 74% van de Europeanen het een goede zaak dat 
inwoners van de EU het recht hebben om te werken in alle andere lidstaten van de EU. Net als in 
Nederland vindt 9% van de Europeanen het een slechte zaak.  

 

4. Maatregelen illegale immigratie 

In totaal vinden negen op de tien Nederlanders (92%) dat er extra maatregelen getroffen zouden 
moeten worden om illegale immigratie van mensen afkomstig uit landen buiten de EU tegen te gaan. 
Dit komt redelijk overeen met het gemiddelde in de EU-28 (89%). Een tiende van de Nederlanders 
(8%) vindt dat er geen noodzaak is voor extra maatregelen.  

Over de voorkeur voor het niveau waarop deze maatregelen zouden moeten worden genomen, 
verschilt men in Nederland wel van mening in vergelijking met het gemiddelde in de EU-28. Volgens 
42% van de Nederlanders zouden bij voorkeur op Europees niveau aanvullende maatregelen 
getroffen moeten worden, 32% van de Europeanen is deze mening toegedaan. Van de Nederlanders 
geeft slechts 5% aan dat er op nationaal niveau maatregelen getroffen zouden moeten worden om 
illegale immigratie, van mensen afkomstig uit landen buiten de EU tegen te gaan. Binnen de EU is dit 
gemiddeld 21%. Van de Nederlanders geeft 45% aan dat er zowel op Europees als op nationaal 
niveau maatregelen getroffen zouden moeten worden, in de EU is dit gemiddeld 36%. 

 

 

b. Vluchtelingenhulp 

Bijna negen op de tien Nederlanders (88%) zijn het ermee eens dat Nederland vluchtelingen zou 
moeten helpen, 10% is het hier niet mee eens. Het aandeel dat het eens is met de stelling, is relatief 
hoog in vergelijking met de rest van Europa. Gemiddeld vindt twee derde van de Europeanen (65%) 
dat hun land vluchtelingen zou moeten helpen, 28% is het hier niet mee eens. Jongeren in Nederland 
zijn het er minder vaak mee eens dat Nederland vluchtelingen zou moeten helpen, 78% van de 15-
24 jarigen is het hier mee eens. In leeftijdscategorieën van 25 jaar en ouder ligt dit percentage hoger 
(25-39 jaar: 87%, 40-54 jaar: 89% en 55 jaar en ouder: 88%).  
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2 Klimaat- en energiebeleid 

Van de Nederlanders is 71% voor een gemeenschappelijk energiebeleid van de EU-lidstaten, bijna 
een kwart van de Nederlanders (23%) is tegen. Binnen de Europese Unie is 70% voorstander van een 
gemeenschappelijk energiebeleid, terwijl 20% tegenstander is. Denkend aan de klimaatdoelstellingen 
die in 2020 bereikt zouden moeten zijn, geeft 28% van de Nederlanders aan het te ambitieus te 
vinden om het aandeel hernieuwbare energie in de EU te verhogen met 20% in 2020. Bijna één op 
de vijf Nederlanders (18%) vindt deze doelstelling te bescheiden en de helft van de Nederlanders 
(51%) vindt deze doelstelling haalbaar. In Europa vindt gemiddeld ongeveer één op de vijf mensen 
(21%) deze doelstelling te ambitieus, 15% vindt de doelstelling te bescheiden en 54% vindt de 
doelstelling haalbaar.  

Op de vraag welke doelstellingen topprioriteit zouden moeten krijgen in een Europese energie-unie 
geven Nederlanders aan dat de ontwikkeling van hernieuwbare energie (48%), het tegengaan van het 
broeikaseffect (46%), het verminderen van het energieverbruik (37%) en de bescherming van het 
milieu (37%) prioriteit zouden moeten krijgen. Van de Nederlanders vindt 29% dat het waarborgen 
van redelijke energieprijzen voor de consument prioriteit zou moeten krijgen. 

Inwoners van Europa vinden dat het ontwikkelen van hernieuwbare energie (41%), het waarborgen 
van redelijke energieprijzen voor de consument (38%) en de bescherming van het milieu (36%) 
topprioriteit zouden moeten krijgen. 


