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Enkele hoofdlijnen 
 
 

1. Een meerderheid van de kiezers (73%) staat positief tegenover de Europese Unie, 
maar hiervan vindt 33% dat er te veel bevoegdheden zijn overgedragen en 28% dat de 
besluitvorming ondoorzichtig en ondemocratisch is; slechts 3% vindt de Europese 
Unie goed zoals die nu is.  
 

2. 53 % van de kiezers vindt dat Den Haag de uitslag van het referendum over de 
Europese Grondwet in 2005 niet serieus heeft genomen. Slechts 13% vindt dat Den 
Haag dat wel heeft gedaan. 35% is neutraal. Dit speelt bij alle partijen. 

 
 

3. 56% van de kiezers vindt dat wij de Europese Unie zijn ‘ingerommeld’; 26% vindt van 
niet (vooral PvdA, GrLinks en D66). 17% is neutraal.  

 
4. 10%  van de kiezers vinden dat Den Haag een duidelijk beeld heeft waar het met de 

EU naar toe moet; 64% vindt daarentegen van niet. Dit beeld geldt voor alle partijen.  
 

5. 68% vindt dat het grootste bezwaar tegen de EU het gebrek aan democratie en controle 
op de macht is; 15% is het daar niet mee eens.  
 

6. 63%  vindt dat de EU zich met te veel dingen bemoeit; 21% is het daar niet mee eens. 
Tot de laatste categorie behoort een meerderheid van GrLinks en D66 en de PvdA. 
 

7. 55% vindt het goed dat Europa zich met het economisch beleid van de lidstaten 
bemoeit; 25% is het daar niet mee eens. 
 

8. 35% vindt het goed dat Nederland onder dwang van de Europese Unie bezuinigingen 
heeft doorgevoerd; 45% is het daar niet mee eens. VVD, PvdA, GrLinks, D66 en CU 
behoren vooral tot de eerste groep; het CDA is verdeeld, de overigen zijn overwegend 
tegen. 
 

9. 27% vindt dat wij geen visie op Europa nodig hebben, het is beter ad hoc te reageren. 
51% is het daar niet mee eens. Alleen PVV (en Rutte! ) behoort in meerderheid tot de 
eerste groep. 
 

10. 71% denkt dat de Europese Unie meer draagvlak zou hebben als deze meer 
democratisch en transparant zou zijn; 12% denkt van niet. Opvallend is dat 55% van 
de PVV kiezers tot de eerste groep horen. Verder is het beeld bij alle partijen ongeveer 
gelijk.  
 



11. Vraag: als er een nieuwe partij zou zijn die serieus werk maakt van de democratie, zou 
u er dan op stemmen? 
 
Antwoord:  ja   18% 

nee   26% 
misschien  48% 
weet niet  8% 

 
Opvallende uitkomsten: 
 
D66-achterban: ja   24% 

nee   14% 
misschien  54% 
weet niet  8% 

 
PVV-achterban: ja   15% 

nee   38% 
misschien  41% 
weet niet  6% 

 
Van de D66 achterban overweegt dus 78% op een dergelijke partij te stemmen en van 
de PVV-achterban 56% !! 
 

 
Conclusie en politieke betekenis : 
 
De weerstand tegen de Europese Unie heeft vooral te maken met het gebrek aan democratie 
en controle op de macht. De Haagse partijen negeren dit en bieden daar geen duidelijke 
oplossing voor.  
 
Zelfs de PVV-achterban (in deze peiling goed voor 24 TK-zetels) ziet dit in meerderheid als 
het grootste probleem van Europa. Zij denken positiever over Europa dan hun leider.  
 
Er is dus ruimte voor een partij die perspectief op Europa biedt! 
 
 
 
 
De volledige enquête resultaten zijn op te vragen bij: bestuur@libdem.nl 
 


