Overzicht van vragen Barometer Alert
‘De Nederlandse wending naar Europa’
Steun voor meer Europese militaire zelfstandigheid,
taakspecialisatie en een hoger defensiebudget1
Hoofdvariabelen
Meer financiële steun Defensie (schaal 1-5)
• Nederland moet meer geld uitgeven aan Defensie
Militaire zelfstandigheid Europa (schaal 1-5)
• Europa moet in staat zijn zelfstandig militair op te treden, zonder steun van de
Verenigde Staten

Onafhankelijke variabelen
Afnemende bescherming VS van Europa (schaal 1-5)
• De Verenigde Staten zullen Europa steeds minder willen beschermen omdat ze vinden
dat Europeanen meer voor hun eigen veiligheid moeten zorgen
Dreiging China (schaal 1-5)
• China is een bedreiging voor de veiligheid van Europa
Dreiging VS (schaal 1-5)
• De Verenigde Staten zijn een bedreiging voor de veiligheid van Europa
Dreiging Rusland (schaal 1-5)
• Rusland is een bedreiging voor de veiligheid van Europa
Militaire zelfstandigheid Europa (schaal 1-5)
• Europa moet in staat zijn zelfstandig militair op te treden, zonder steun van de
Verenigde Staten
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De variabelen zijn geordend aan de hand van de labels in de regressietabellen. Schaal 1-5 betekent dat er
vijf antwoordcategorieën zijn gemeten op een Likert-schaal, zoals ‘helemaal mee oneens’ t/m ‘helemaal
eens’. De middelste categorie 3 is op deze schaal altijd ‘neutraal’. Een aantal variabelen is voor de logistische
regressie-analyse opnieuw gecodeerd, zoals beschreven in voetnoot 7 in de publicatie.

Clingendael Alert
Steun voor meer Frans-Duitse samenwerking (schaal 1-5)
• Nu Groot-Brittannië uit de EU wil en Trump van de Verenigde Staten een onbetrouwbare
bondgenoot maakt, moet Nederland meer gaan samenwerken met Duitsland en Frankrijk
Nederlandse straaljagers met NAVO-kernwapens (schaal 1-5)
• Nederland moet voldoen aan zijn verplichtingen in NAVO-verband, ook als dat betekent
dat Nederland nieuwe straaljagers moet kopen die kernwapens kunnen dragen
Kernwapens op Nederlandse bodem (schaal 1-5) 2
• Er mogen geen kernwapens op Nederlandse bodem worden geplaatst
Actieve bijdrage Nederland aan vredesmissies (schaal 1-5)
• Nederland moet actief bijdragen aan vredesmissies in het buitenland
Autarkie Defensie (schaal 1-5)
• Om niet afhankelijk te zijn van andere landen, moet Nederland een krijgsmacht in stand
houden die alles kan en geen taken verdelen met de buurlanden
Relevante veiligheidsregio’s voor Nederland (schaal 1-5) 3
• In welke mate beïnvloedt de situatie in de volgende regio’s volgens u de veiligheid in
Nederland?
• Noord-Afrika/Sahel
• Zuid-Oost Azië
• Oost-Europa
• Midden-Oosten
• Caraïbisch gebied
• Hoorn van Afrika
Trots op internationale rol Nederland (schaal 1-5)
• Ik ben trots op de rol die Nederland internationaal speelt
Gemeenschapsafbakening (schaal 1-5, Cronbach’s Alpha .691) 4
• Nederland heeft een unieke cultuur, die meer dan ooit beschermd moet worden
• Nederland moet geen apparatuur van Chinese bedrijven kopen voor onze
telefoonnetwerken, omdat het Chinese regime ons dan misschien kan bespioneren
• Nederland moet hard inzetten op de strijd tegen digitale spionage en cybercriminaliteit,
ook al gaat dat ten koste van het vrije en open internet
• Ik heb liever geen Chinese telefoon omdat de Chinese overheid me op die manier
misschien kan bespioneren
• Om onafhankelijk te blijven van Chinese technologie moeten we alles doen om de
productie van cruciale technologie in Europa te houden of terug naar Europa te halen
• Nederland moet verhinderen dat buitenlandse regeringen mensen beïnvloeden die in
Nederland wonen, maar uit hun land afkomstig zijn
• Nederland moet buitenlandse financiering van moskeeën, kerken en weekend-scholen
verbieden
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Score is omgedraaid voor de analyse. Een hogere score betekent dat men een minder groot bezwaar heeft
tegen kernwapens op Nederlandse bodem
Categorieën lopen van 1=helemaal niet belangrijk t/m 5 =heel belangrijk. Net zoals bij de andere items is de
midden-categorie (3) ‘neutraal’.
De Cronbach’s Alpha toont de sterkte van de schaal als een label uit meerdere vragen bestaat. Een waarde van
ongeveer .7 of hoger duidt erop dat de schaal van goede kwaliteit is.

Clingendael Alert
Declinisme (schaal 1-5, Cronbach’s Alpha .912)
• De wereld wordt steeds vreedzamer, met minder kans op oorlog
• De spanningen en conflicten tussen moslims en niet-moslims in Nederland nemen toe
• Er zal ergens in de wereld een kernwapen worden ingezet
• Terroristen zullen kernwapens, biologische wapens of chemische wapens inzetten
• Er zullen meer oorlogen zijn rondom Europa, zoals nu al in Libië of Syrië
• Conflicten en gebeurtenissen in het buitenland zullen leiden tot relletjes in
Nederlandse steden
• Nederland raakt steeds afhankelijker van olie en gas uit het buitenland
• Er komt binnen afzienbare tijd weer een internationale financiële crisis
• Na de Brexit zullen geen andere landen meer uit de Europese Unie willen vertrekken
• Er zullen meer buitenlandse criminelen naar Nederland komen
• Het zal voor mensensmokkelaars moeilijker worden om mensen naar de Europese Unie te
smokkelen
• De landen van de Europese Unie gaan meer en beter samenwerken op het gebied van
defensie
• Landen gaan beter internationaal samenwerken om klimaatverandering aan te pakken
• Er komen terroristische aanslagen in Nederland
• Er komen steeds minder illegale migranten naar Nederland
• De welvaart in Nederland neemt toe
• Steeds meer Nederlandse bedrijven zullen verhuizen naar landen waar de lonen lager zijn
dan in Nederland
• Steeds meer mensen in Nederland zullen twee banen nodig hebben om te overleven
• Zorgkosten zullen de komende jaren betaalbaar blijven voor iedereen
• Nederland raakt direct betrokken bij een oorlog
• Eén of meer landen van de Europese Unie raken direct betrokken bij een oorlog
• Het aantal landen met kernwapens en chemische wapens blijft constant of daalt
• Er zullen burgermilities (knokploegen) ontstaan in Nederland
• De invloed van de Turkse president Erdoğan op de Turkse Nederlanders zal de
Nederlandse samenleving ontwrichten
• Landen zullen minder vaak militair geweld gebruiken om hun belangen te verdedigen
• Er zal in de toekomst geweld nodig zijn om de buitengrenzen van de Europese Unie te
bewaken
• Illegale migranten zullen steeds meer geweld gebruiken om de Europese Unie binnen
te komen
• Nederland wordt het slachtoffer van een grootschalige cyberaanval die het dagelijkse
leven hier ontregelt
• De EU raakt meer intern verdeeld en zal daardoor de belangen van Nederland minder
goed verdedigen
• In Nederland zal de ongelijkheid afnemen
• Vroeger was echt niet beter, we zullen in steeds meer vrijheid en welvaart leven
Negatieve houding migratie (schaal 1-5, Cronbach’s Alpha .935)
• Nederland laat geen immigratie meer toe, ook geen reguliere immigranten
• Reguliere migranten mogen hun gezin naar Nederland laten komen, als ze in hun
levensonderhoud kunnen voorzien
• We laten een beperkt aantal geselecteerde arbeidsmigranten toe als er tekorten zijn op
de Nederlandse arbeidsmarkt, maar alleen onder voorwaarde dat ze na een afgesproken
periode weer teruggaan naar hun land van herkomst
• We laten een beperkt aantal geselecteerde arbeidsmigranten toe als er tekorten zijn op
de Nederlandse arbeidsmarkt, maar niet als het om moslims gaat
• We openen onze grenzen: wie naar Nederland wil komen is welkom
• Als Noord-Afrikaanse landen ons helpen om irreguliere migratie tegen te gaan, moeten
wij beperkte reguliere migratie uit deze landen toestaan
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Irreguliere migranten die in Nederland werken hebben net zoveel recht op sociale
voorzieningen als Nederlanders zelf
Irreguliere migranten die geen asiel aanvragen of van wie de asielaanvraag wordt
afgewezen, moeten worden teruggestuurd naar hun land van oorsprong
Landen moeten worden verplicht om irreguliere migranten en uitgeprocedeerde
asielzoekers afkomstig uit hun land terug te nemen, ook als die landen dat niet willen
We moeten meer investeren in het bewaken van de Europese buitengrenzen, zodat minder
mensen irregulier kunnen binnen komen
Het moet strafbaar worden om illegaal in Nederland te verblijven
Wie Europa irregulier binnenkomt kan geen asiel meer aanvragen en moet meteen worden
teruggestuurd
Om irreguliere migratie te beperken moeten we ook samenwerken met landen die de
mensenrechten niet respecteren
We hebben het zo moeilijk gemaakt om vanuit bepaalde landen een visum aan te vragen
voor Nederland, dat mensen niet anders kunnen dan irregulier migreren
Frankrijk, Duitsland, Italië en Malta hebben onlangs een akkoord gesloten om migranten
die uit de Middellandse Zee zijn gered in Italië aan land te laten, en vervolgens onder
elkaar te verdelen. - Dat lijkt me een goede regeling
Nederland zou zich onder bepaalde voorwaarden moeten aansluiten bij deze regeling, en
zou een deel van de geredde asielzoekers over kunnen nemen
In 2018 vroegen 20.000 mensen asiel aan in Nederland. Iedereen die in Nederland asiel
aanvraagt en er recht op heeft moet hier bescherming krijgen
Nederland kan slechts een bepaald aantal vluchtelingen per jaar toelaten. Er moet een
bovengrens gesteld worden
Nederland kan niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming van mensen uit andere
landen, ook niet als deze moeten vluchten voor vervolging of oorlogsgeweld
Nederland zou een paar duizend asielzoekers die in Griekenland onder zeer slechte
omstandigheden worden opgevangen naar Nederland moeten laten komen
De Europese Unie is gestopt met zoek- en reddingsmissies in de Middellandse Zee. De EU
moet deze missies hervatten
Een aantal landen in het Oosten van de Europese Unie wil geen vluchtelingen opnemen,
maar in plaats daarvan meer betalen aan de bewaking van de Europese buitengrenzen.
Dat is aanvaardbaar om tot een gemeenschappelijk Europees asiel- en migratiebeleid
beleid te komen

Politieke voorkeur5
Op welke politieke partij zou u stemmen als er vandaag Tweede Kamerverkiezingen
zouden zijn?
• VVD
• PVV
• CDA
• D66
• GroenLinks
• SP
• PvdA
• ChristenUnie
• Partij voor de Dieren
• 50Plus
• SGP
• DENK
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In de regressietabel ligt deze vraag ook aan de basis van de dummy variabele VVD/PVV/FvD/CDA/50Plus/SGP.
De aanhang van VVD/PVV/FvD/CDA/50Plus/SGP krijgt de score ‘1’, de aanhang van andere partijen 0.

Clingendael Alert
•
•
•
•
•
•

Forum voor Democratie
Een andere partij, namelijk…
Blanco
Weet ik nog niet
Ik mag nog niet stemmen
Ik zou niet stemmen

Sociaaleconomisch links (schaal 1-5, Cronbach’s Alpha .69)
• De verschillen tussen rijk en arm zijn te groot in Nederland
• De overheid neemt voldoende maatregelen om de ongelijkheid tussen burgers te
verkleinen
• Mensen hebben meer werkzekerheid nodig. Het moet daarom moeilijker worden om
werknemers te ontslaan
• Iedereen moet bij pech kunnen rekenen op bijstand waarvan men fatsoenlijk kan leven
• Armoede is doorgaans iemands eigen schuld, en niet een verantwoordelijkheid
van anderen
Populisme (schaal 1-5, Cronbach’s Alpha .867)
• De belangrijkste politieke beslissingen zouden genomen moeten worden door het volk
en niet door politici
• Ik word liever vertegenwoordigd door een gewone burger dan door een beroepspoliticus
• De mening van de gewone man en vrouw is veel meer waard dan die van experts
en politici
• Kamerleden en ministers geven niet veel om wat mensen zoals ik denken
• Politiek en bestuur zijn ook een vak. Niet elke burger is daarvoor geschikt
• Ik voel me goed vertegenwoordigd in onze parlementaire democratie
Leeftijd
• Wat is uw geboortejaar? (schaal 1-87. 1=2004 of jonger, 87=1918).
Opleiding6
Wat is uw hoogst genoten opleiding?
• WO doctoraal of master
• HBO of WO bachelor of kandidaats
• HAVO en VWO bovenbouw/WO en HBO propedeuse
• MBO
• Eerste drie jaar HAVO en VWO/MAVO/VMBO (theoretische en gemengde leerweg)
• LBO/VBO (kader- en beroepgsgerichte leerweg)
• Geen onderwijs/basisonderwijs
• Weet niet/geen opgave
Geslacht (vrouw)
Wat is uw geslacht?
• Man
• Vrouw
• Anders
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In regressietabel gecodeerd als dummy. WO en HBO/WO bachelor of kandidaats (‘hoogopgeleid’) zijn afgezet
tegen de overige categorieën (‘laagopgeleid’).

