
Meer dan 10.000 Nederlanders hebben via Kijk op 
Europa al hun mening gegeven over de toekomst van 
Europa. Op 8 oktober 2021 is een eerste tussenverslag 
met eerste inzichten en vervolgvragen aangeboden aan 
de Tweede Kamer. De burgerdialoog gaat intussen 
 verder. In online themadialogen kunnen alle 
 Nederlanders de komende maanden met elkaar in 
gesprek en dieper ingaan op de verschillende thema’s.

De eerste stap van Kijk op Europa was een representatief 
panelonderzoek. Meer dan 4.000 mensen hebben hierin hun 
mening gegeven. Hoewel het nog een tussenrapport is, geeft 
het onderzoek al een aantal interessante eerste inzichten. Zo 
zijn er van de negen centrale thema’s drie thema’s waar 65% 
of meer van de Nederlanders van vindt dat ze belangrijk zijn 
én dat de EU er mee aan de slag moet: Klimaatverandering en 
milieu, Veiligheid en rechtsstaat en Migratie en vluchtelingen. 

Leidersrol bij klimaataanpak
68% van de Nederlanders vindt dat de EU een leider moet 
zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Maar van die 
Nederlanders vindt 40% dat dit niet moet leiden tot 
strengere regels voor Europa dan voor de rest van de 
wereld. Duurzame industrie (62%) en schone energie 
(55%) worden door Nederlanders het vaakst genoemd  
als goede plannen om klimaatverandering tegen te gaan.

Bescherming van de rechtstaat
78% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat de EU  
de rechtsstaat beschermt. En van die Nederlanders vindt 
80% dat landen die zich niet aan afspraken hierover 
houden, uit de EU moeten stappen. Verder vindt 68% van 
de Nederlanders dat veiligheidsdiensten van de EU-landen 
al hun informatie met elkaar moeten delen. 

Europese immigratiedienst
70% van de Nederlanders vindt dat de grenzen aan de  
rand van Europa beter moeten worden beschermd.  
En 72% daarvan vindt dat ook als dit betekent dat meer 

vluchtelingen worden teruggestuurd naar onveilige landen. 
Verder vindt 69% van de Nederlanders dat er een Europese 
immigratiedienst moet komen die zorgt voor een eerlijke 
verdeling van vluchtelingen over de EU-landen.
 
Vervolgvragen in online themadialogen
De inzichten uit het panelonderzoek leveren verschillende 
vervolgvragen op. Hoe moet een Europese aanpak ter 
bescherming van het milieu eruit zien? Wat zien Neder-
landers als een eerlijke verdeling van vluchtelingen over 
Europa? En hoe vinden Nederlanders het dat de EU landen 
niet kan dwingen uit de EU te stappen? Deze en andere 
vragen staan centraal in een serie online themadialogen in 
oktober en november. Iedere Nederlander vanaf 18 jaar 
kan zich hiervoor aanmelden.

Vragenlijst en swipe-tool
De vragenlijst die is gebruikt voor het panelonderzoek, 
staat nog tot en met 14 november open voor alle 
 Nederlanders. Ook de tool ‘Swipen naar de toekomst’  
blijft nog tot 14 november openstaan. Naast de online 
themadialogen, vinden er de komende maanden ook  
nog dialogen plaats met jongeren en gesprekken in 
verschillende steden. Dat gebeurt niet alleen online,  
maar bijvoorbeeld ook op scholen en in buurthuizen.

Alle resultaten van het panelonderzoek zijn terug te  
lezen in het tussenverslag van Kijk op Europa op:
www.kijkopeuropa.nl

Nederland vindt klimaat
verandering, veiligheid en 
 migratie belangrijke thema’s  
in toekomst van Europa


