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Regionale resultaten Parlemeter 2019 

Publicatiedatum: 8 januari 2020 

 

Gebruikte bronnen en definities 

De Parlemeter is een bevraging die georganiseerd wordt enkele maanden na de Europese verkiezingen 
door het Directoraat-Generaal voor Communicatie van het Europees Parlement (Public Opinion 
Monitoring unit). Het is een extra bevraging die men organiseert naast de klassieke Eurobarometer. 

Deze bevraging vond plaats in de maand oktober 2019 in alle EU-lidstaten en werd voorgelegd aan de 
inwoners van 15 jaar of ouder. Op deze manier werden in België tussen 9 en 21 oktober 2019 1.086 
enquêtes afgenomen in België. Op grond van een getrapte steekproef werd een face-to-face survey 
uitgevoerd (Computer Assisted Personal Interview). De uiteindelijke resultaten werden gewogen, op 
grond van geslacht, leeftijd, regio en gemeentegrootte. Belangrijke methodologische noot is dat de 
resultaten op grond van survey telkens betrekking hebben op een schatting. Daardoor moet rekening 
gehouden worden met onzekerheidsmarges die samenhangen met de omvang van de bevraagde 
populatie en de geobserveerde percentages.    

Van de 1.086 respondenten in België zijn er 630 uit het Vlaamse Gewest, 345 uit het Waalse Gewest 
en 111 uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. In wat volgt, geven we de gegevens opgedeeld per 
gewest weer, naast de vermelding van het Belgische cijfer en de globale positionering binnen de EU28. 

Inhoudelijk gaat de Parlemeter onder meer over de rol die men toedicht aan het Europees Parlement, 
de steun voor het EU-lidmaatschap, de politieke prioriteiten voor het Europees Parlement en de 
waarden waar men het meeste belang aan hecht. In de rapportering van de resultaten komt de nadruk 
te liggen op de verschillen tussen de regio’s. Deze verschillen kunnen we op grond van de beschikbare 
informatie niet beoordelen op grond van hun statistische significantie. We beschikken immers (nog) 
niet over de atomaire data, enkel over de gedetailleerde rapporten die bij deze studie werden 
opgeleverd en waarin er een opdeling is naargelang van het gewest waarin men woont.     

 

Meer info: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/nl/be-
heard/eurobarometer/parlemeter-2019-heeding-the-call-beyond-the-vote 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fat-your-service%2Fnl%2Fbe-heard%2Feurobarometer%2Fparlemeter-2019-heeding-the-call-beyond-the-vote&data=02%7C01%7Cjo.noppe%40vlaanderen.be%7C61464a1c899c49a96ed608d7807c91c7%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637119144816337584&sdata=8y1plN94Pqw%2FcJReNsDVL%2Fs%2FwPFBCqYqH1bZSowLFwc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fat-your-service%2Fnl%2Fbe-heard%2Feurobarometer%2Fparlemeter-2019-heeding-the-call-beyond-the-vote&data=02%7C01%7Cjo.noppe%40vlaanderen.be%7C61464a1c899c49a96ed608d7807c91c7%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637119144816337584&sdata=8y1plN94Pqw%2FcJReNsDVL%2Fs%2FwPFBCqYqH1bZSowLFwc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fat-your-service%2Fnl%2Fbe-heard%2Feurobarometer%2Fparlemeter-2019-heeding-the-call-beyond-the-vote&data=02%7C01%7Cjo.noppe%40vlaanderen.be%7C61464a1c899c49a96ed608d7807c91c7%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637119144816337584&sdata=8y1plN94Pqw%2FcJReNsDVL%2Fs%2FwPFBCqYqH1bZSowLFwc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fat-your-service%2Fnl%2Fbe-heard%2Feurobarometer%2Fparlemeter-2019-heeding-the-call-beyond-the-vote&data=02%7C01%7Cjo.noppe%40vlaanderen.be%7C61464a1c899c49a96ed608d7807c91c7%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637119144816337584&sdata=8y1plN94Pqw%2FcJReNsDVL%2Fs%2FwPFBCqYqH1bZSowLFwc%3D&reserved=0
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Resultaten 

1. Prioriteiten voor het Europees Parlement 

Vooreerst wordt er door de vraagsteller verwezen naar de politieke kwesties die het Europees 
Parlement volgens hen prioritair zou moeten aanpakken. In de bevraging werd dat gemeten door de 
volgende vraag: “Het Europees Parlement neemt beslissingen over Europese wetgeving die rechtstreeks 
invloed hebben op het leven van elke burger. Welke van de volgende zaken moeten volgens u prioriteit 
krijgen van het Europees Parlement?”. Hierbij hadden de respondenten de mogelijkheid om tot drie 
antwoorden te geven.  

Bij het bekijken van deze prioriteiten, zien we dat de strijd tegen klimaatverandering en de strijd tegen 
armoede bovenaan eindigen in de prioriteitenlijst. Het zijn thema’s die globaal genomen in België 
frequenter werden genoemd dan globaal genomen in de EU28. Binnen België zien we evenwel dat de 
respondenten uit het Waalse Gewest sociale uitsluiting/armoede en het bestrijden van 
klimaatverandering frequenter als prioriteit aanduiden dan in Vlaanderen. Niettemin zijn ook in het 
Vlaamse Gewest deze thema’s meer prioritair dan globaal genomen in de EU. Binnen het Vlaamse 
Gewest gaat er verhoudingsgewijs meer prioriteit uit naar het bestrijden van terrorisme en 
georganiseerde misdaad, het ontwikkelen van een gemeenschappelijk immigratie- en integratiebeleid, 
het beschermen van de buitengrenzen van de EU alsook het investeren in onderzoek, wetenschap en 
innovatie.    
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Tabel 1: Bevraging over prioriteiten voor het Europees Parlement 
België, gewesten en EU27, 2019, in % 

 EU27 
(N=27.607) 

BE 
(N=1.086) 

Regio's 

Vlaams 
Gewest 

(N = 630) 

Brussels 
Gewest 
(N=111) 

Waals 
Gewest 

(N = 345) 

Sociale uitsluiting en armoede aanpakken 31% 38% 34% 27% 47% 

De klimaatverandering bestrijden en ons 
milieu, onze oceanen en de biodiversiteit 
beschermen 

32% 38% 34% 40% 44% 

Terrorisme en de georganiseerde misdaad 
bestrijden 

24% 25% 28% 15% 22% 

Een gemeenschappelijk immigratie- en 
integratiebeleid voor alle lidstaten 
ontwikkelen.  

17% 18% 24% 15% 7% 

De buitengrenzen van de EU beschermen 15% 17% 23% 10% 10% 

Investeren in onderzoek, wetenschap en 
innovatie 

15% 15% 17% 11% 12% 

Investeren in hoogstaand onderwijs voor onze 
kinderen en toekomstige generaties 

22% 18% 17% 21% 19% 

De jongerenwerkloosheid bestrijden en 
streven naar volledige werkgelegenheid in 
alle EU-landen 

24% 25% 16% 28% 42% 

De juiste voorwaarden voor economische 
groei en investeringen scheppen 

18% 16% 16% 23% 13% 

Betaalbaar en veilig voedsel voorzien voor de 
burgers en een redelijke levensstandaard 
voor de landbouwers 

15% 15% 15% 20% 14% 

De consumentenrechten alsook de kwaliteit 
van en toegang tot gezondheidsdiensten voor 
alle burgers verbeteren.  

18% 16% 12% 27% 19% 

Een duurzame, concurrentiële 
energievoorziening ontwikkelen voor de 
lidtaten van de EU 

10% 10% 12% 17% 5% 

Een stabiele en succesvolle monetaire unie 
veiligstellen met een gemeenschappelijke 
munt, de euro 

10% 11% 11% 17% 9% 

Een gemeenschappelijk defensie- en 
beveiligingsbeleid ontwikkelen voor de 
lidstaten van de EU 

12% 10% 10% 16% 8% 

Behouden van het divers cultureel erfgoed 
van de EU 

7% 5% 5% 8% 3% 

Noot: de gegevens opgenomen in de tabel zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daarom moet rekening gehouden 
worden met een onzekerheidsmarge. 
Bron: Parlemeter/Eurobarometer, bewerking Statistiek Vlaanderen 
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2. Prioritaire waarden voor het Europees Parlement 

Daarnaast werd er in deze bevraging ook gepeild naar de prioritaire waarden voor het Europees 
Parlement. De letterlijke vraag luidt als volgt: “Welke van de volgende waarden zou of zouden volgens 
u prioritair moeten worden verdedigd door het Europees Parlement?”. Ook hier had men de 
mogelijkheid om tot 3 specifieke waarden naar voor te schuiven als zijnde prioritair.  

Wat betreft deze Europese waarden, vindt bijna de helft van de bevraagde Belgen de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen, alsook de vrijheid van meningsuiting prioritair. Deze waarden leven meer in 
België dan globaal genomen in Europa. Binnen België zien we dat de inwoners uit het Waalse Gewest 
hier nog meer belang aan hechten dan deze uit het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 
Verder zien we dat meer dan in andere regio’s in ons land, de inwoners van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest belang hechten aan solidariteit tussen lidstaten van de EU, de bescherming 
van minderheden, dialoog tussen culturen en religies alsook de solidariteit tussen de EU en de arme 
landen in de wereld.   

 

Tabel 2: Bevraging over prioritaire waarden voor het Europees Parlement 
België, gewesten en EU27, 2019, in % 

 EU27 
(N=27.607) 

BE 
(N=1.086) 

Regio's 

Vlaams 
Gewest 

(N = 630) 

Brussels 
Gewest 
(N=111) 

Waals 
Gewest 

(N = 345) 

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen 38% 47% 45% 39% 52% 

De vrijheid van meningsuiting 38% 47% 45% 42% 51% 

De bescherming van de mensenrechten 
wereldwijd 

48% 40% 40% 42% 40% 

Solidariteit tussen de lidstaten van de EU 33% 29% 29% 46% 24% 

De bescherming van minderheden 18% 21% 21% 34% 19% 

De dialoog tussen culturen en religies 22% 18% 17% 30% 16% 

Solidariteit tussen de EU en de arme landen in 
de wereld 

23% 18% 16% 30% 18% 

De afschaffing van de doodstraf wereldwijd 10% 9% 9% 13% 6% 

Noot: de gegevens opgenomen in de tabel zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daarom moet rekening gehouden 
worden met een onzekerheidsmarge. 
Bron: Parlemeter/Eurobarometer, bewerking Statistiek Vlaanderen 

 

 

3. Steun voor het EU-lidmaatschap  

Uit de cijfers van deze bevraging komt naar voor dat bijna 6 op de 10 Europeanen aangeven dat men 
het EU-lidmaatschap van hun land steunt. België scoort op dat vlak met 67% hoger dan dat Europees 
gemiddelde. Bij de opdeling naar regio’s zien we dat deze steun binnen het Vlaamse Gewest nog iets 
hoger is. Zo geeft bijna driekwart (73%) aan dat het EU-lidmaatschap een goede zaak is.  
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Tabel 3: Bevraging over steun voor EU-lidmaatschap 
België, gewesten en EU27, 2019, in % 

Denkt u, algemeen gesproken, dat het feit dat 
België deel uitmaakt van de EU… 

EU27 
(N=27.607) 

BE 
(N=1.086) 

  Regio’s 

Vlaams 
Gewest 

(N = 630) 

Brussels 
(N=111) 

Waals 
Gewest 

(N = 345) 

… een goede zaak is 59% 67% 73% 65% 58% 

… noch een goede noch een slechte zaak is. 29% 25% 21% 19% 33% 

… een slechte zaak is 11% 8% 6% 16% 8% 
Noot: de gegevens opgenomen in de tabel zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daarom moet rekening gehouden 
worden met een onzekerheidsmarge. 
Bron: Parlemeter/Eurobarometer, bewerking Statistiek Vlaanderen 

 

 

4. Belang van de rol van het Europees Parlement in de toekomst 

Tot slot werd er gevraagd of men van oordeel is dat het Europees Parlement een belangrijkere rol 
moet krijgen in de toekomst. 58% van de Europeanen antwoordde positief op die vraag. Opvallend is 
ook dat het percentage in ons land nog een stuk hoger ligt: 73%. De verschillen tussen de regio’s zijn 
eerder klein, hoewel we zien dat in het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest men iets meer 
belang hecht hieraan.  

 

Tabel 4: Bevraging over rol van het Europees Parlement 
België, gewesten en EU27, 2019, in % 

Zou u zelf willen dat het Europees Parlement 
een belangrijkere of een minder belangrijke 

rol gaat spelen?  

EU27 
(N=27.607) 

BE 
(N=1.086) 

Regio's 

Vlaams 
Gewest 

(N = 630) 

Brussels 
Gewest 
(N=111) 

Waals 
Gewest 

(N = 345) 

Belangrijkere 58% 73% 70% 77% 77% 

Minder belangrijke 27% 23% 25% 20% 19% 

Geen verandering/zoals het nu is (spontaan) 5% 2% 2% -  3% 

Weet niet 10% 2% 3% 3% 1% 
Noot: de gegevens opgenomen in de tabel zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daarom moet rekening gehouden 
worden met een onzekerheidsmarge. 
Bron: Parlemeter/Eurobarometer, bewerking Statistiek Vlaanderen 

 


