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gerealiseerd met de steun van de

Beschrijving

De crisis in de eurozone heeft de hervorming van de Europese Unie (EU) op de 
voorgrond van het politieke debat geplaatst. Hoe kan een unie van 27 staten met 
een bevolking van bijna een half miljard mensen worden hervormd om economi-
sche crisissen en politieke uitdagingen het hoofd te bieden in de toekomst? Een 
antwoord vinden op deze vraag is geen sinecure. Niet alleen omdat de huidige 
hervormingsvoorstellen zo uiteenlopend zijn, maar des te meer omdat we niet 
genoeg inzicht hebben in de voorkeuren van de nationale elites en het grote pu-
bliek wat betreft de manier waarop deze hervorming moet plaatsvinden. Hoewel 
de steun van de EU al meer dan drie decennia de interesse van wetenschappers 
en academici heeft weten op te wekken, weten we vrijwel niets over de steun van 
het grote publiek aan een hervorming van de EU. Het huidige onderzoek focust 
vrijwel uitsluitend op de oorzaken van de steun voor het huidige project en biedt 
geen voldoende basis voor daadwerkelijke beslissingen om tot hervorming over te 
gaan. De haalbaarheid en duurzaamheid van de hervorming van de EU hangt zeker 
in grote mate af van de steun van het nationale publiek. eupinions onderzoekt 
in welke mate het publiek de hervorming van de EU steunt door een theoretisch 
model te ontwikkelen en toonaangevende technieken voor gegevensverzameling 
te gebruiken. Onze bevindingen zullen de beleidsmakers helpen hervormings-
voorstellen voor de EU op te stellen die op brede steun van het grote publiek 
zullen kunnen rekenen..

http://www.eupinions.eu
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Inleiding

V oor politici overal ter wereld is de COVID-19-pandemie een stresstest voor 
hun bestuur. Om de coronapandemie in te dijken, is er snelle en daad-
krachtige actie nodig. Veel regeringsleiders namen dan ook hun toevlucht 
tot buitengewone en in sommige gevallen draconische maatregelen, zoals 

beperkingen op individuele verplaatsingen, verplichtingen om fysieke afstand te 
bewaren en bedrijven die verplicht werden te sluiten. En hoewel de lockdownmaat-
regelen duidelijk voortvloeien uit de nood om de volksgezondheid te beschermen, 
banen ze ook de weg voor staten om de fundamentele democratische rechten verder 
aan banden te leggen. Door de huidige maatregelen dreigt het mogelijk te worden 
dat leiders langdurige uitvoerende maatregelen kunnen nemen, en zo belangrijke 
liberale democratische normen in de samenleving kunnen ondermijnen. 

De bezorgdheid over een democratische terugval als gevolg van de pandemie 
en het risico dat de publieke steun voor passende maatregelen afzwakt, onder-
streept het belang van een onderzoek naar hoe de Europese burgers de democratie 
en de rechtsstaat zien. In dit rapport onderzoeken we niet enkel hoe de Europese 
burgers de toestand van de democratie in hun land en in de EU in het algemeen 
beoordelen, maar ook hoe zij denken dat de democratie er zou moeten uitzien. 

Dit rapport gaat meer specifiek in op drie vragen over de perceptie van de 
EU-burgers in dit kader:

1. Wat zijn de wezenlijke onderdelen van de democratie? Vrije en eerlijke verkiezingen? 
Vrijheid van meningsuiting? Persvrijheid? Rechterlijke onafhankelijkheid?  
Of regeringen die zich aan de wet houden? 

2. Hoe goed werkt de democratie in hun eigen land en in de EU?

3. Tot slot wordt de pandemie van nabij onder de loep genomen om de derde en  
laatste vraag te onderzoeken: In welke mate hebben de Europese burgers 
vertrouwen in de regering van hun land of in de EU wanneer het gaat om een 
efficiënt antwoord te bieden op de COVID-19-pandemie? 

 
Dit rapport wil een antwoord formuleren op deze vragen door bewijs aan de dag 
te leggen op basis van een enquête die in december 2020 werd afgenomen en 
waarin we net geen 12.000 EU-burgers hebben geïnterviewd. Daarbij presente-
ren we twee sets van gegevens. De ene set is gebaseerd op een steekproef die de 
publieke opinie in de 27 lidstaten van de EU in kaart brengt, terwijl de andere 
het overzicht aanvult met een meer diepgaande focus op respondenten uit de 
lidstaten België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen en Spanje. Tot slot 
toetsen we onze gegevens voor deze zeven lidstaten aan de steun voor verschil-
lende partijen, om na te gaan hoe partijpolitieke voorkeuren in verband kunnen 
worden gebracht met verschillende zienswijzen op de democratie en de manier 
waarop deze wordt beoordeeld.



InleIdIng

4

E U P I N I O N S

Dit rapport bestaat uit vier delen. Ten eerste onderzoeken we wat volgens de 
Europese burgers de wezenlijke onderdelen van een democratie zijn en hoe deze 
zienswijzen verschillen naargelang de EU-lidstaat en de partij die men aanhangt. 
Ten tweede onderzoeken we hoe Europese burgers de werking van de democra-
tie in hun land en in de EU beoordelen, en hoe deze beoordelingen verschillen 
naargelang de EU-lidstaat en de partij men aanhangt. Ten derde onderzoeken 
we in welke mate de Europese burgers er vertrouwen in hebben dat hun regering 
en de EU een efficiënt antwoord op de pandemie kunnen formuleren en hoe dit 
verschilt naargelang de EU-lidstaat en de partij die men aanhangt. Tot slot denken 
we na over de mogelijke lessen voor politieke leiders bij het verdedigen van de 
democratie, de rechtsstaat en de democratische praktijken in het kader van een 
pandemie of een soortgelijke crisis. 

Voor de volledige versie zie www.eupinions.eu
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Focus

Zienswijze van de 
Europeanen op de 
democratie 

L aten we eerst bekijken wat democratie volgens de Europese burgers 
moet inhouden. Ons onderzoek bevatte een lijst van elf punten die vaak 
worden beschouwd als wezenlijke onderdelen van een democratie. In 
de EU27 hechten de burgers veel belang aan de rechtsstaat wanneer 

het om democratie gaat. Het belang van “regeringen die zich aan wetten houden 
zoals iedereen” werd door de respondenten in de EU27 gemiddeld beoordeeld 
met een score van 9.1 op een schaal van 10 punten. Ze zijn ook sterk van mening 
dat “rechtbanken iedereen gelijk moeten behandelen”, dat gemiddeld 9 van de 
10 punten kreeg. Fundamentele aspecten van de representatieve democratie zoals 
“vrije en eerlijke verkiezingen” en “vrijheid van meningsuiting”, die beide een 

FIgUUR 1  EU27: Hoe belangrijk zijn de volgende elementen voor de democratie?  

 Schaal van 1 (weinig belang) tot 10 (veel belang)

EU27 BEL FRA DEU ITA NLD POL ESP

Regeringen houden zich aan wetten, zoals iedereen 9,1 9,1 8,9 8,8 9,2 8,8 9,1 9,1

Rechtbanken behandelen iedereen gelijk 9,0 8,8 8,7 8,9 9,1 8,7 9,1 9,1

Vrije en eerlijke verkiezingen 8,9 8,7 8,5 9,2 8,9 8,6 8,7 9,0

Vrijheid van meningsuiting 8,9 8,8 8,6 9,2 8,7 8,6 8,8 8,8

Aanvaarden van de verkiezingsuitslag 8,6 8,4 8,1 9,0 8,5 8,2 8,5 8,8

Rechtbanken stoppen de regering om  
buiten haar bevoegdheid te handelen 8,5 8,4 8,3 8,3 8,4 8,2 8,8 8,7

Bescherming van de rechten  
van minderheidsgroepen 8,2 8,2 7,9 8,4 8,6 8,3 8,2 8,5

Sterke leider 8,0 7,6 7,0 8,1 8,1 7,9 8,2 8,3

Partijen die duidelijke alternatieven bieden 7,9 7,4 7,4 8,0 8,3 7,7 7,1 8,4

De oppositie mag de regering vrij bekritiseren 7,9 7,7 7,4 8,3 7,7 7,9 7,5 7,8

De media mogen de regering vrij bekritiseren 7,9 7,9 7,6 8,3 7,6 7,8 7,6 8,3

 December 2020
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score van 8.9 kregen, worden ook als zeer belangrijk ervaren. De respondenten 
hechten ook veel belang aan de aanvaarding van de verkiezingsuitslag en gaven 
dit een score van 8.6 op 10 voor het belang hiervan voor de democratie. 

Hoe zit het met de verschillen tussen de landen in wat burgers als wezenlijke 
onderdelen van de democratie beschouwen? Figuren 2 tot en met 8 illustreren 
verschillen over de partijen heen in wat de respondenten hierover denken in de 
zeven landen die wij meer in detail hebben bekeken. Figuur 2 geeft de gegevens 
weer voor de Belgische respondenten waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 
Franstaligen en Nederlandstaligen. Nederlandstalige respondenten, los van hun 
partijpolitieke voorkeur, hechten veel belang aan zowel “regeringen houden 
zich aan wetten zoals iedereen” als aan “rechtbanken moeten iedereen gelijk 
behandelen”. Een “sterke leider” hebben is het belangrijkst voor de aanhangers 
van de Vlaams-nationalistische centrum-rechtse partij Nieuw-Vlaamse Allian-
tie en voor aanhangers van de populistische partij Vlaams Belang. “Partijen die 
duidelijke alternatieven bieden” is het minst belangrijk bij aanhangers van het 
Vlaams Belang (6.9), en het belangrijkst bij aanhangers van Groen (7.9). Gezien de 
recente ontwikkelingen rond de aanvaarding van de uitslag van de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen, is het wellicht de moeite waard op te merken dat de 
aanhangers van het Vlaams Belang vrij veel belang hechten aan de vreedzame 
aanvaarding van verkiezingsuitslagen in een democratie.

De Franstalige respondenten, ongeacht hun partijvoorkeur, vinden zaken die 
verband houden met de rechtsstaat – vooral “regeringen houden zich aan wetten 
zoals iedereen” – belangrijk. Aanhangers van het Centre Démocrate Humaniste 
vinden “vrije en eerlijke verkiezingen” het belangrijkst (9.1), terwijl aanhan-
gers van het Démocrate Fédéraliste Indépendant dit zeggen over “vrijheid van 

FIgUUR 2.1  Nederlandstalig België: Hoe belangrijk zijn de volgende elementen voor de democratie?

 Schaal van 1 (weinig belang) tot 10 (veel belang) 

PDVA Groen sp.a CD&V Open 
VLD

N-VA VB

Regeringen houden zich aan wetten, zoals iedereen 9,0 9,0 8,9 8,4 9,0 9,1 9,1

Rechtbanken behandelen iedereen gelijk 8,8 8,8 9,1 8,6 8,9 8,8 8,5

Vrije en eerlijke verkiezingen 8,8 8,8 8,8 8,5 9,0 8,6 8,6

Vrijheid van meningsuiting 9,0 8,7 8,5 8,3 8,6 8,8 8,8

Aanvaarden van de verkiezingsuitslag 8,2 8,6 8,6 8,0 8,7 8,5 8,1

Rechtbanken stoppen de regering om  
buiten haar bevoegdheid te handelen 8,6 8,4 8,1 7,9 8,5 8,1 8,3

Bescherming van de rechten  
van minderheidsgroepen 8,5 8,7 8,5 8,1 8,3 7,9 7,3

Sterke leider 8,1 7,6 7,7 7,8 8,4 8,4 8,3

Partijen die duidelijke alternatieven bieden 7,2 7,9 7,3 7,3 7,8 7,4 6,9

De oppositie mag de regering vrij bekritiseren 7,9 7,9 7,7 6,7 7,8 7,7 7,6

De media mogen de regering vrij bekritiseren 8,0 7,6 8,4 7,5 7,8 7,9 7,8

 December 2020
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FIgUUR 2.2  Franstalig België: Hoe belangrijk zijn de volgende elementen voor de democratie?   

 Schaal van 1 (weinig belang) tot 10 (veel belang)

PTB Ecolo PS DéFI cdH MR

Regeringen houden zich aan wetten, zoals iedereen 9,6 9,0 9,3 9,2 8,5 9,1

Rechtbanken behandelen iedereen gelijk 9,5 8,7 8,9 9,5 8,6 8,9

Vrije en eerlijke verkiezingen 9,3 8,9 8,8 9,1 9,1 8,7

Vrijheid van meningsuiting 9,5 8,8 9,1 9,6 9,0 8,4

Aanvaarden van de verkiezingsuitslag 8,5 8,6 8,4 9,4 9,0 8,5

Rechtbanken stoppen de regering om  
buiten haar bevoegdheid te handelen 9,5 8,6 8,6 8,7 8,5 8,1

Bescherming van de rechten  
van minderheidsgroepen 8,9 8,7 8,5 8,2 8,8 8,1

Sterke leider 6,7 6,7 7,0 8,4 7,0 7,6

Partijen die duidelijke alternatieven bieden 7,1 7,6 7,7 8,3 7,9 7,5

De oppositie mag de regering vrij bekritiseren 8,7 7,9 7,5 8,8 7,9 7,3

De media mogen de regering vrij bekritiseren 9,1 7,8 8,1 8,9 8,4 7,2

 December 2020

meningsuiting” (9.6). In het algemeen hechten de Franstalige respondenten, 
behalve de aanhangers van Démocrate Fédéraliste Indépendant, minder belang 
aan een “sterke leider” dan de meeste van hun Vlaamse tegenhangers.

FIgUUR 3  Frankrijk: Hoe belangrijk zijn de volgende elementen voor de democratie?  

 Schaal van 1 (weinig belang) tot 10 (veel belang)

P.C.F. LFI PS La 
REM

Mo 
Dem

LR RN

Regeringen houden zich aan wetten, zoals iedereen 8,8 9,2 9,0 8,7 9,3 8,6 8,8

Rechtbanken behandelen iedereen gelijk 8,6 9,0 8,8 8,8 8,9 8,2 8,4

Vrije en eerlijke verkiezingen 7,7 8,9 8,7 8,6 7,7 8,2 8,4

Vrijheid van meningsuiting 8,3 9,0 8,7 8,6 8,4 8,5 8,5

Aanvaarden van de verkiezingsuitslag 7,5 8,5 8,3 8,3 7,7 8,1 7,9

Rechtbanken stoppen de regering om  
buiten haar bevoegdheid te handelen 8,5 8,6 8,4 7,9 8,6 7,6 8,2

Bescherming van de rechten  
van minderheidsgroepen 8,0 8,5 8,3 7,8 7,9 7,7 7,1

Sterke leider 6,1 6,7 7,2 7,5 7,0 7,1 7,4

Partijen die duidelijke alternatieven bieden 7,3 7,8 7,7 7,4 7,6 7,3 7,7

De oppositie mag de regering vrij bekritiseren 6,9 8,0 7,8 7,3 7,4 7,3 7,5

De media mogen de regering vrij bekritiseren 7,4 8,5 8,1 7,1 7,7 7,3 7,6

 December 2020

deMOCRATIe en de ReCHTSSTAAT In TIJden VAn PAndeMIe en POPUlISMe
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FIgUUR 4  Duitsland: Hoe belangrijk zijn de volgende elementen voor de democratie?  

 Schaal van 1 (weinig belang) tot 10 (veel belang)

Die 
Linke

B90 / 
Grüne

SPD CDU /
CSU

FDP AfD

Regeringen houden zich aan wetten, zoals iedereen 8,9 9,0 8,9 8,8 8,6 8,9

Rechtbanken behandelen iedereen gelijk 9,0 9,3 9,0 9,0 8,9 8,9

Vrije en eerlijke verkiezingen 9,4 9,6 9,2 9,2 9,3 9,0

Vrijheid van meningsuiting 9,3 9,5 9,2 9,1 9,3 9,1

Aanvaarden van de verkiezingsuitslag 9,0 9,4 9,1 9,0 9,1 8,7

Rechtbanken stoppen de regering om  
buiten haar bevoegdheid te handelen 8,6 8,5 8,3 8,3 7,9 8,3

Bescherming van de rechten  
van minderheidsgroepen 8,8 8,9 8,7 8,5 8,1 7,4

Sterke leider 8,0 8,3 8,5 8,4 7,8 7,9

Partijen die duidelijke alternatieven bieden 8,1 8,4 8,2 8,0 8,2 8,0

De oppositie mag de regering vrij bekritiseren 8,7 8,8 8,4 8,2 8,6 8,3

De media mogen de regering vrij bekritiseren 8,7 8,7 8,4 8,1 8,5 8,5

 December 2020

FIgUUR 5  Italië: Hoe belangrijk zijn de volgende elementen voor de democratie?  

 Schaal van 1 (weinig belang) tot 10 (veel belang)

MVCS PD FI LN Bdl

Regeringen houden zich aan wetten, zoals iedereen 9,1 9,4 9,2 8,9 9,3

Rechtbanken behandelen iedereen gelijk 9,0 9,3 9,1 8,9 9,4

Vrije en eerlijke verkiezingen 8,9 9,3 8,9 8,7 9,1

Vrijheid van meningsuiting 8,5 8,8 8,8 8,9 8,8

Aanvaarden van de verkiezingsuitslag 8,6 9,0 8,1 8,1 8,5

Rechtbanken stoppen de regering om  
buiten haar bevoegdheid te handelen 8,2 8,7 8,4 8,4 8,3

Bescherming van de rechten  
van minderheidsgroepen 8,7 9,0 8,5 8,5 8,1

Sterke leider 8,2 7,9 8,4 8,5 8,7

Partijen die duidelijke alternatieven bieden 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6

De oppositie mag de regering vrij bekritiseren 7,3 7,8 7,7 8,0 8,4

De media mogen de regering vrij bekritiseren 7,2 7,8 7,4 7,6 8,2

 December 2020

deMOCRATIe en de ReCHTSSTAAT In TIJden VAn PAndeMIe en POPUlISMe
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FIgUUR 6  Nederland: Hoe belangrijk zijn de volgende elementen voor de democratie?  

 Schaal van 1 (weinig belang) tot 10 (veel belang)

SP GL DENK  PvdA CU D66 CDA VVD FvD PVV

Regeringen houden zich aan wetten, zoals iedereen 9,0 8,9 8,1 8,9 9,4 9,0 7,6 8,7 9,0 9,1

Rechtbanken behandelen iedereen gelijk 8,7 9,2 8,2 8,8 9,1 9,2 8,0 8,7 8,7 8,5

Vrije en eerlijke verkiezingen 9,0 9,0 8,3 8,8 8,8 9,1 8,3 8,7 9,0 8,5

Vrijheid van meningsuiting 8,9 8,6 8,4 8,7 8,6 8,6 7,8 8,6 9,1 8,7

Aanvaarden van de verkiezingsuitslag 8,5 8,6 7,3 8,5 8,9 8,7 7,7 8,4 7,9 8,1

Rechtbanken stoppen de regering om  
buiten haar bevoegdheid te handelen 8,4 8,4 7,8 8,3 8,8 8,5 7,5 8,2 8,0 8,4

Bescherming van de rechten  
van minderheidsgroepen 8,6 8,9 8,6 8,6 9,0 8,6 7,4 8,2 7,5 7,9

Sterke leider 8,3 7,8 7,8 7,8 7,6 7,5 7,9 8,2 8,1 8,3

Partijen die duidelijke alternatieven bieden 8,0 8,0 7,5 7,5 8,1 8,0 7,5 7,7 7,7 7,8

De oppositie mag de regering vrij bekritiseren 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 7,4 7,8 8,1 8,0

De media mogen de regering vrij bekritiseren 8,3 8,2 8,0 8,0 7,9 8,7 6,7 7,8 8,0 7,9

 December 2020

FIgUUR 7  Polen: Hoe belangrijk zijn de volgende elementen voor de democratie?  

 Schaal van 1 (weinig belang) tot 10 (veel belang)

Wiosna PO .Nowo PiS K’15

Regeringen houden zich aan wetten, zoals iedereen 8,9 9,2 8,8 9,1 8,7

Rechtbanken behandelen iedereen gelijk 8,9 9,1 7,9 9,3 8,8

Vrije en eerlijke verkiezingen 8,4 8,8 8,4 9,0 8,4

Vrijheid van meningsuiting 8,7 9,1 8,1 8,5 8,6

Aanvaarden van de verkiezingsuitslag 8,1 8,7 7,5 8,7 8,0

Rechtbanken stoppen de regering om  
buiten haar bevoegdheid te handelen 8,8 9,0 7,9 8,3 9,0

Bescherming van de rechten  
van minderheidsgroepen 8,5 8,6 8,3 7,6 7,9

Sterke leider 6,7 8,2 7,4 8,9 8,3

Partijen die duidelijke alternatieven bieden 7,0 7,3 6,2 7,4 7,1

De oppositie mag de regering vrij bekritiseren 8,2 8,5 7,7 6,8 6,9

De media mogen de regering vrij bekritiseren 8,3 8,6 7,0 6,7 7,1

 December 2020
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FIgUUR 8  Spanje: Hoe belangrijk zijn de volgende elementen voor de democratie? 

 Schaal van 1 (weinig belang) tot 10 (veel belang)

Podemos PSOE C’s PP Vox

Regeringen houden zich aan wetten, zoals iedereen 9,3 9,1 9,3 8,5 9,1

Rechtbanken behandelen iedereen gelijk 9,5 9,1 9,2 8,7 8,8

Vrije en eerlijke verkiezingen 9,3 9,1 9,0 8,7 9,0

Vrijheid van meningsuiting 9,2 9,0 9,0 8,4 8,8

Aanvaarden van de verkiezingsuitslag 9,0 8,9 8,8 8,3 8,6

Rechtbanken stoppen de regering om  
buiten haar bevoegdheid te handelen 8,7 8,6 8,6 8,7 8,7

Bescherming van de rechten  
van minderheidsgroepen 9,1 8,7 8,5 8,2 7,7

Sterke leider 7,9 8,6 8,7 8,4 8,8

Partijen die duidelijke alternatieven bieden 8,6 8,5 8,6 8,1 8,5

De oppositie mag de regering vrij bekritiseren 7,9 7,7 8,3 7,9 8,2

De media mogen de regering vrij bekritiseren 8,5 8,1 8,6 8,4 8,5

 December 2020
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Beoordeling van de democratie door Europeanen

Nadat we afgetast hadden hoe de Europese burgers de democratie als een ideaal 
zien, onderzoeken wij in een tweede fase hoe zij de manier beoordelen waarop 
de democratie in hun eigen land en in de EU werkt. De respondenten konden 
een van de volgende antwoorden kiezen: 1. Zeer tevreden, 2. Enigszins tevreden, 
3. Enigszins ontevreden, 4. Helemaal ontevreden Wij hebben deze antwoorden 
gehercodeerd en antwoorden 1 en 2 in de categorie “tevreden” ingedeeld, en 
antwoorden 3 en 4 in de categorie “ontevreden”.

Figuur 9 hieronder toont het niveau van tevredenheid en ontevredenheid in 
de EU27, evenals in de zeven afzonderlijke lidstaten. Uit figuur 9 blijkt ook dat 
de Europese burgers gemiddeld iets meer tevreden zijn over de manier waarop 
de democratie in de EU werkt, dan over de manier waarop dat in hun eigen land 
het geval is. Ongeveer 60 procent van de respondenten in de EU27 is tevreden 
over de manier waarop de democratie in de EU werkt, terwijl 54 procent hetzelf-
de zegt over hun eigen land. Er zijn echter grote verschillen tussen de lidstaten. 
De tevredenheid over de werking van de democratie in eigen land is het grootst 
in Nederland (74 procent) en Duitsland (70 procent), en het kleinst in Spanje 
(46 procent), Italië (40 procent) en Polen (35 procent).

EU27

BELGIË

FRANKRIJK

DUITSLAND

ITALIË

NEDERLAND

POLEN

SPANJE

54 % 46 %

54 % 46 %

51 % 49 %

70 % 30 %

40 % 60 %

74 % 26 %

35 % 65 %

46 % 54 %

60 % 40 %

56 % 44 %

52 % 48 %

60 % 40 %

41 % 59 %

59 % 41 %

70 % 30 %

67 % 33 %

Jouw Land EU

Tevreden

FIGUUR  9 EU27: Hoe tevreden bent u over de manier waarop de democratie in uw land en 
 in de EU werkt?
  

Ontevreden

December 2020

Figuren 10 tot en met 17 tonen hoe tevreden de respondenten van de 7 afzonderlijke 
lidstaten zijn over de manier waarop de democratie op nationaal en EU-niveau 
werkt, zoals we in meer detail hebben onderzocht. Figuur 10 geeft de tevreden-
heid weer van Nederlandstalige en Franstalige respondenten over de werking 
van de democratie op nationaal en EU-niveau. Aanhangers van de populistische 
rechtse partij Vlaams Belang zijn het minst tevreden over de manier waarop de 
democratie in België en de EU werkt. Slechts 25 procent van de aanhangers van 
het Vlaams Belang zegt tevreden te zijn over de manier waarop de democratie 
in België werkt, en 32 procent geeft aan tevreden te zijn over de manier waarop 
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de democratie in de EU werkt. Aanhangers van de Christen-Democratische en 
Vlaams partij zijn het meest tevreden over de democratie op zowel nationaal als 
EU-niveau (respectievelijk 84 procent en 74 procent). Wat de Franstalige respon-
denten betreft, zijn de aanhangers van de Parti du Travail de Belgique het minst 
tevreden: 22 procent is tevreden over de manier waarop de democratie in België 
werkt en 26 procent is tevreden over de manier waarop de democratie in de EU 
werkt. Aanhangers van Ecolo zijn het meest tevreden over de manier waarop de 
democratie in eigen land (71 procent) en in de EU (77 procent) werkt.

December 2020
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FIGUUR  10.1 Nederlandstalig België: Hoe tevreden bent u over de manier waarop de democratie 
 in uw land en in de EU werkt? 
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FIGUUR  10.2 Franstalig België: Hoe tevreden bent u over de manier waarop de democratie 
 in uw land en in de EU werkt?
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December 2020

Tevreden

FIGUUR  11 Frankrijk: Hoe tevreden bent u over de manier waarop de democratie in uw land 
 en in de EU werkt?
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FIGUUR  12 Duitsland: Hoe tevreden bent u over de manier waarop de democratie in uw land 
 en in de EU werkt?  
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FIGUUR  13 Italië: Hoe tevreden bent u over de manier waarop de democratie in uw land en 
 in de EU werkt?  
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December 2020

FIGUUR  14 Nederland: Hoe tevreden bent u over de manier waarop de democratie in 
 uw land en in de EU werkt? 
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FIGUUR  15 Polen: Hoe tevreden bent u over de manier waarop de democratie in uw land en 
 in de EU werkt? 
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FIGUUR  16 Spanje: Hoe tevreden bent u over de manier waarop de democratie in uw land 
 en in de EU werkt? 
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Het vertrouwen van de Europeanen in reactie op de pandemie

In een laatste stap, nadat we de zienswijzen en beoordelingen van de Europese 
burgers over democratie hebben bekeken, onderzoeken we het vertrouwen van 
de mensen in de nationale overheid en de EU in het kader van de pandemie. De 
respondenten konden opnieuw kiezen uit vier antwoorden: 1. Volledig, 2. Enigs-
zins, 3. Niet echt, 4. Helemaal niet. Wij hebben deze antwoorden gehercodeerd 
en de antwoorden 1 en 2 in de categorie “hebben vertrouwen in het antwoord op 
COVID-19” ingedeeld, en de antwoorden 3 en 4 in de categorie “hebben wan-
trouwen in het antwoord op COVID-19”. 

Figuur 17 toont aan dat de meeste respondenten in de EU27 verklaren dat 
ze er vertrouwen in hebben dat hun regering het juiste doet als antwoord op de 
COVID-19-pandemie (58 procent), en dat een nog groter deel vertrouwen heeft 
in de EU in dit kader (66 procent). Dit gezegd zijnde, zijn er voor deze punten 
aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten. Terwijl een meerderheid van de 
Belgische, Duitse, Italiaanse en Spaanse respondenten erop vertrouwt dat hun 
nationale regering de pandemie efficiënt aanpakt, denkt slechts een minderheid 
van de Franse en Poolse respondenten hetzelfde over hun regering.

December 2020
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FIGUUR  17 EU27: In welke mate hebt u er vertrouwen in dat uw nationale regering / de EU 
 het juiste zal doen als antwoord op COVID-19?

Weinig vertrouwen

Figuren 18 tot en met 24 geven het niveau van vertrouwen weer dat de burgers 
van de 7 afzonderlijk onderzochte lidstaten hebben in hoe hun nationale rege-
ring en de EU de COVID-19-pandemie aanpakken. Figuur 18.1 geeft het niveau 
van vertrouwen weer in de Belgische regering en de EU om efficiënt te reageren 
op de COVID-19-pandemie onder de Nederlandstalige en Franstalige respon-
denten. Langs Nederlandstalige kant hebben aanhangers van de populistische 
rechtse partij Vlaams Belang het minste vertrouwen in de Belgische regering 
(37 procent) en de EU (39 procent) wanneer het gaat om een efficiënt antwoord 
op de pandemie. De aanhangers van de Christen-Democratische en Vlaam-
se partij hebben het meeste vertrouwen in de Belgische regering (84 procent)  
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en in de EU (73 procent) wanneer het gaat om een efficiënt antwoord op een 
pandemie. Langs Franstalige kant hebben de aanhangers van de Parti du Travail 
de Belgique het minste vertrouwen in de Belgische regering (20 procent) en de 
EU (29 procent), terwijl aanhangers van Ecolo het meeste vertrouwen hebben in 
hun eigen regering (58 procent) en de EU (69 procent).
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FIGUUR  18.1 Nederlandstalig België: In welke mate hebt u er vertrouwen in dat uw nationale 
 regering / de EU het juiste zal doen als antwoord op COVID-19?
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FIGUUR  18.2 Franstalig België: In welke mate hebt u er vertrouwen in dat uw nationale regering/
 de EU het juiste zal doen als antwoord op COVID-19? 
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December 2020

Veel vertrouwen

FIGUUR  19 Frankrijk: In welke mate hebt u er vertrouwen in dat uw nationale regering / de EU 
 het juiste zal doen als antwoord op COVID-19?
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FIGUUR  20 Duitsland: In welke mate hebt u er vertrouwen in dat uw nationale regering / de EU 
 het juiste zal doen als antwoord op COVID-19?
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FIGUUR  21 Italië: In welke mate hebt u er vertrouwen in dat uw nationale regering / de EU  
 het juiste zal doen als antwoord op COVID-19?
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December 2020

FIGUUR  22 Nederland: In welke mate hebt u er vertrouwen in dat uw nationale regering / de EU 
 het juiste zal doen als antwoord op COVID-19?
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FIGUUR  23 Polen: In welke mate hebt u er vertrouwen in dat uw nationale regering / de EU 
 het juiste zal doen als antwoord op COVID-19?
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FIGUUR  24 Spanje: In welke mate hebt u er vertrouwen in dat uw nationale regering / de EU 
 het juiste zal doen als antwoord op COVID-19?
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Slotopmerkingen

G ezien de bezorgdheid over een verdere democratische terugval in de 
nasleep van de pandemie, die gepaard gaat met het risico op een afkal-
vende publieke steun voor de gezondheidsgerelateerde beperkingen, heb-
ben wij in dit rapport onderzocht hoe de Europese burgers de democratie 

en de rechtsstaat zien. In dit rapport onderzochten we niet enkel hoe de Europese 
burgers de toestand van de democratie in hun land en in de EU in het algemeen 
beoordelen, maar ook hoe zij denken dat de democratie er zou moeten uitzien. 
Onze resultaten suggereren dat burgers veel waarde hechten aan de rechtsstaat 
wanneer het gaat om democratie. Europeanen denken dat “regeringen die zich aan 
wetten houden” en “rechtbanken die iedereen gelijk behandelen” twee cruciale 
pijlers zijn van wat een goede democratie kenmerkt. 

Deze twee factoren zijn niet enkel het belangrijkst voor de volledige EU27, 
maar ook voor de respondenten uit vijf van de zes bevraagde landen afzonderlijk, 
namelijk België, Frankrijk, Italië, Polen en Nederland. Enkel de Duitse burgers 
vinden “vrije en eerlijke verkiezingen” en de vrijheid van meningsuiting nog be-
langrijker, hoewel deze fundamentele aspecten van de representatieve democratie 
ook in de andere landen als zeer belangrijk worden gezien.

Fundamentele aspecten van de representatieve democratie, zoals vrije en 
eerlijke verkiezingen en de vrijheid van meningsuiting, worden ook beschouwd 
als van cruciaal belang. Wat de beoordeling van de werking van de democratie 
betreft, is een meerderheid van de Europeanen tevreden over zowel de werking 
van de democratie in de EU als in hun eigen land. Het is echter opvallend dat 
maar liefst 60 procent van de Europeanen tevreden is over de democratie in de 
EU, terwijl slechts 54 procent hetzelfde zegt over de democratie in hun eigen 
land. Daarnaast is er ook variatie op nationaal niveau. Terwijl de Nederlandse en 
Duitse burgers heel tevreden zijn over de manier waarop de democratie in hun 
land werkt, is slechts een minderheid van de Spaanse, Italiaanse en Poolse burgers 
tevreden. Polen springt er in twee aspecten uit. Hoewel slechts 35 procent van de 
Polen tevreden is over de democratie in hun eigen land, laat maar liefst 70 procent 
zich positief uit over de toestand van de democratie in de EU. Deze bevindingen 
kaderen in het grotere verhaal dat veel Europeanen de EU verwelkomen als een 
toezichthouder die kan inspringen wanneer individuele lidstaten wankelen.

Een ander interessant patroon duikt op wanneer we de afzonderlijk onder-
vraagde landen analyseren voor respondenten van de verschillende partijen. In het 
algemeen stelt men vast dat wie extreemrechtse partijen aanhangt veel sceptischer 
staat tegenover de toestand van de democratie, zowel in hun land als in de EU. 
Een opmerkelijke uitzondering is Polen, waar het net omgekeerd is. Aanhangers 
van de twee meest rechtse partijen — waaronder de regerende PIS-partij — zijn 
het meest tevreden over de manier waarop de democratie in hun land werkt, 
maar het minst over de manier waarop dat in de EU gebeurt. Aanhangers van de 
linkse Wiosna-partij daarentegen zijn het minst gelukkig met de toestand van 
de democratie in hun land. 
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Hoe staat het met het vertrouwen van de Europeanen in de EU en in hun eigen 
land om adequaat in te spelen op de aanhoudende coronacrisis? Terwijl 58 pro-
cent vertrouwen heeft in het crisisbeheer van hun land, hebben twee op de drie 
Europeanen (66 procent) vertrouwen in de EU. Opnieuw zijn er echter verschillen 
tussen de landen: terwijl Belgen, Duitsers, Italianen en Spanjaarden hun land in 
dit opzicht vertrouwen, doet slechts een minderheid van de Fransen (47 procent) 
en Polen (40 procent) dat. Vooral de Poolse burgers hopen dat de EU de pan-
demie aanpakt, omdat het vertrouwen in hun eigen regering om een adequaat 
antwoord te bieden, klein blijft. Wanneer we de aanhangers van verschillende 
partijen binnen de landen bekijken, zien we opnieuw een links-rechtspatroon. 
Respondenten die naar de extreemrechtse zijde van het politieke spectrum neigen, 
hebben er aanzienlijk minder vertrouwen in dat zowel hun eigen land als de EU 
het juiste zullen doen om de aanhoudende gezondheidscrisis in het kader van 
COVID-19 aan te pakken. Opnieuw springt Polen eruit omdat het de aanhangers 
van de linkse oppositiepartij Wiosna zijn die er het minst vertrouwen in hebben 
dat hun huidige regering een adequaat antwoord op de pandemie zal formuleren. 

Wanneer we terugblikken, is het goed nieuws dat de Europeanen vasthouden 
aan hun democratische waarden en grotendeels tevreden zijn over de manier 
waarop deze worden toegepast, zowel op nationaal als op Europees niveau, zelfs 
in tijden van crisis. Betekenen deze cijfers dat we ons op het gebied van de de-
mocratie in Europa geen zorgen moeten maken? Integendeel.

De vaak ongewone resultaten van de enquête voor Polen tonen aan waarom. 
De Polen zijn steeds minder tevreden over de ontwikkeling van de democratie 
in hun land. Hun vertrouwen in hun eigen regering om het juiste te doen neemt 
significant af, en niet enkel in tijden van pandemie. Tot nu toe heeft deze alge-
mene frustratie van de Polen over hun eigen leiderschap echter nog geen weer-
klank gevonden in de EU. Integendeel. Hun vertrouwen in de democratie en het 
crisisbeheer van de EU stijgt beetje bij beetje en ligt duidelijk boven de waarden 
van de andere afzonderlijk bevraagde landen. Dit ligt in lijn met onze eupinions 
trendgegevens op langere termijn, waarin een meerderheid van de Polen zich 
positief uitlaat over de koers van de EU en hun waardering voor het feit dat hun 
land in de EU blijft, hoger ligt dan die van alle andere landen. Met andere woorden, 
de Poolse bevolking wendt zich tot de EU in de hoop dat ze de tekortkomingen 
van hun eigen regering zal compenseren. 

Wat staat er nu voor de beleidsmakers in de EU op de agenda? Ten eerste dat 
ze het geluk hebben dat het vertrouwen toeneemt  van de EU-burgers in de capa-
citeiten van de EU om adequaat in te spelen op de aanhoudende gezondheidscrisis 
in het kader van COVID-19. Dit vertrouwen is bijzonder groot in Spanje, Polen 
en Frankrijk, waar de burgers veel meer vertrouwen hebben in het crisisbeheer 
van de EU dan in dat van hun eigen regering. Dit geldt zelfs voor aanhangers van 
extreemrechtse partijen in Frankrijk, Italië, Spanje en Polen. Hun ontevredenheid 
over de aanpak van de pandemie lijkt grotendeels tegen hun eigen regeringen 
gericht te zijn. Nu de vaccinatiecampagne in het kader van COVID-19 die de EU 
organiseerde sindsdien steeds meer aan tempo wint, is de kans groot dat de EU 
dit vertrouwen zal behouden en mogelijk zal uitbreiden. 

Tegelijkertijd is een meerderheid van de Europese burgers nog steeds te-
vreden over de manier waarop de democratie in de EU werkt. Deze vaststelling 
wordt ook bevestigd door onze eupinions trendgegevens voor de lange termijn: 
het aantal EU-burgers dat tevreden is over de democratie in de EU is gestegen 
van 55 procent aan het begin van de crisis (maart 2020) tot 59 procent een jaar 
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later (maart 2021). Dit gezegd zijnde, mag dit er zeker niet tot leiden dat we 
de uitdagingen voor de democratie in afzonderlijke lidstaten zoals Polen in de 
wind zouden slaan. Net iets meer dan 1/3 (35 procent) van de Poolse burgers is 
tevreden over de manier waarop de democratie in hun land werkt, terwijl bijna 
3/4 (70 procent) tevreden is over de manier waarop de democratie in de EU werkt. 
Onze eupinions trendgegevens op lange termijn bevestigen deze bevinding: er 
gaapt een verbazingwekkende kloof tussen de algemene tevredenheid van de 
EU-burgers over de democratie in hun land (momenteel 54 procent) en het 
vertrouwen van de Poolse burgers in de toestand van de democratie in hun land 
(momenteel 37 procent). Hun tevredenheid hierover is in de afgelopen twee jaar 
gekelderd van 52 procent tot slechts 37 procent. 

Uit onze gegevens in deze studie blijkt echter ook dat de Europese burgers vrij 
duidelijk zijn over wat een goede democratie volgens hen inhoudt. Factoren die 
de rechtsstaat vormen, staan bijzonder hoog op hun prioriteitenlijst. Dit betekent 
dat de EU, wanneer deze wordt bedreigd, reden heeft om op de steun van haar 
burgers te rekenen wanneer ze deze elementen wil veiligstellen.
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Glossarium

ORG. AFKORTING OORSPRONKELIJKE NAAM NEDERLANDSE VERTALING

België | Vlaanderen & Brussel

PDVA Partij van de Arbeid van België

sp.a Socialistische Partij Anders

Groen Groen

CD&V Christen-Democratisch 
en Vlaams

Open VLD Open Vlaamse Liberalen 
en Democraten

N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie

VB Vlaams Belang

België | Wallonië & Brussel

PTB Parti du Travail de Belgique

Ecolo Ecolo

PS Parti Socialiste

DéFI Démocrate Fédéraliste  
Indépendant

cdH Centre Democrate Humaniste

MR Mouvement Reformateur

Frankrijk

PCF Parti Communiste Communistische Partij 

LFI La France Insoumise Niet onderdanig Frankrijk

PS Parti Socialiste Socialistische Partij

LaREM La République en Marche ! De Republiek in beweging!
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MoDem Mouvement Démocrate Democratische Beweging

LR Les Républicains De Republikeinen

RN Rassemblement National Nationale vergadering

Duitsland

Die Linke Die Linke Links

B90 / Grüne Bündnis 90 / Die Grünen Verbond 90 / De Groenen

SPD Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands

Sociaaldemocratische Partij 
van Duitsland

CDU / CSU Christlich Demokratische Uni on / 
 Christlich-Soziale Union

Christendemocratische  
politieke alliantie

FDP Freie Demokratische Partei Vrije Democratische Partij

AfD Alternative für Deutschland Alternatief voor Duitsland

Italië

MVCS Movimento 5 Stelle 5-sterrenbeweging

PD Partito Democratico Democratische Partij

FI Forza Italia Italië voorwaarts

LN Lega Nord / Lega Noordelijke Liga / Liga

BdI Fratelli D’Italia Broeders van Italië

Nederland

SP Socialistische Partij

GL Groen Links

DENK Beweging DENK

PvdA Partij van de Arbeid

CU Christen Unie

D66 Democraten66

CDA Christen-Democratisch Appèl

VVD Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie
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FvD Forum voor Democratie

PVV Partij voor de Vrijheid

Polen

Wiosna Wiosna Wiosna

PO Platforma Obywatelska Burgerplatform

.Nowo Nowoczesna Modern 

PiS Prawo i Sprawiedliwość Recht en Rechtvaardigheid

K’15 Kukiz’15 Kukiz’15

Spanje

Podemos Podemos Wij kunnen

PSOE Partido Socialista Obrero 
Español

Spaanse Socialistische  
Arbeiderspartij

C’s Ciudadanos Burgers

PP Partido Popular Partij van het Volk

Vox Vox Vox
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Methode

T it rapport bevat een overzicht van een studie die Dalia Research 
voor de Bertelsmann Stiftung heeft uitgevoerd tussen 01/12/2020 
en 20/12/2020 over de publieke opinie in 27 EU-lidstaten. De steek-
proef van n=11.857 werd genomen in alle 27 lidstaten van de EU, waar 

bij rekening werd gehouden met de huidige verdeling van de bevolking met 
betrekking tot leeftijd (16–69 jaar), geslacht en regio/land. Om representatieve 
resultaten voor de volkstelling te krijgen, werden de gegevens gewogen op basis 
van de meest recente statistieken van Eurostat. De wegingsvariabelen waren 
leeftijd, geslacht, opleiding (zoals gedefinieerd door ISCED (2011) niveaus 0–2, 
3–4, en 5–8), en mate van verstedelijking (landelijk en stedelijk). Er werd een 
iteratief algoritme gebruikt om de optimale combinatie van wegingsvariabelen 
te bepalen op basis van de samenstelling van de steekproef in elk land. Een 
schatting van het totale effect van de steekproefopzet op basis van de verde 
ling van de weging isn berekend op 1,26 op mondiaal niveau. Berekend voor 
een steekproef van deze omvang en rekening houdend met het effect van de 
steekproefopzet, zou de foutenmarge 1 procent bedragen bij een betrouwbaar 
heidsniveau van 95 procent. 
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