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Drie op de vier Vlamingen zijn voorstander van lidmaatschap Europese Unie
Steun voor EU in Vlaanderen hoog in vergelijking met rest van Europa

Ruim driekwart van de Vlamingen vindt het een goede zaak dat ons land deel uitmaakt van de
Europese Unie. Dat aandeel gaat sinds 2011 in stijgende lijn. In vergelijking met de rest van Europa
ligt de Vlaamse steun voor EU-lidmaatschap behoorlijk hoog. Enkel Luxemburg, Ierland en
Duitsland tellen in verhouding nog meer voorstanders van EU-lidmaatschap.
Berekeningen van Statistiek Vlaanderen op basis van de meest recente Eurobarometer-enquête van
de Europese Commissie, afgenomen in de herfst van 2018, geven aan dat een grote meerderheid van
de Vlamingen voorstander is van lidmaatschap van de Europese Unie. Ruim driekwart van de
Vlamingen (77%) vindt het goed dat België deel uitmaakt van de EU. Tussen 2007 (76%) en 2011
(68%) nam de steun voor het EU-lidmaatschap beperkt af, maar sindsdien is het aandeel
voorstanders opnieuw gegroeid tot een gelijkaardig niveau als in 2007.
6% van de Vlamingen vindt het EU-lidmaatschap een slechte zaak. Dat aandeel is sinds 2011 beperkt
afgenomen. Iets minder dan 1 op de 5 Vlamingen heeft in 2018 geen uitgesproken mening over het
EU-lidmaatschap. Opvallend wel: de steun ligt beduidend hoger in het Vlaamse dan in het Waalse
Gewest. Terwijl bijna 8 op de 10 Vlamingen het lidmaatschap van de Europese Unie een goede zaak
vinden, gaat het in Wallonië om iets minder dan 6 op de 10 personen.
Het aandeel voorstanders van EU-lidmaatschap ligt in Vlaanderen ook hoger dan in de meeste EUlanden. Algemeen genomen steunt 62% van de bevolking van de EU-landen de deelname. Tussen de
lidstaten onderling bestaan er grote verschillen. In Luxemburg (86%), Ierland (85%) en Duitsland
(81%) ligt het aandeel voorstanders nog hoger dan in Vlaanderen. In Tsjechië en Italië is de steun
voor EU-lidmaatschap het kleinst: daar zijn ongeveer 4 op de 10 personen voorstander.
Ook opmerkelijk: volgens de Eurobarometer-resultaten voor het Verenigd Koninkrijk is de groep
voorstanders van EU-lidmaatschap duidelijk groter dan de groep tegenstanders. Eind 2018 vond 48%
van de Britten lidmaatschap van de EU een goede zaak. Het aandeel tegenstanders lag op 22%. De
rest van de bevraagden (30%) sprak zich niet duidelijk uit als voor- of tegenstander van EUlidmaatschap.
Voor meer informatie over bovengenoemde statistiek, zie:
https://www.statistiekvlaanderen.be/steun-eu-lidmaatschap
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