9 juli
2016

Onderzoek:
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Over het EenVandaag Opiniepanel
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden
vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen
onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes
variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over
het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van
2012. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan
een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70
procent van de panelleden.
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Over de onderzoeken
In totaal zijn twee onderzoeken over de Brexit en de EU gehouden, van 10 tot 20 juni
2016 en van 5 tot 7 juli 2016. Aan de onderzoeken deden 27.000 en 25.681 leden van het
EenVandaag Opiniepanel mee.
De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging
representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat,
spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen
van 2012.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met redacteur / onderzoeker Rozemarijn
Lubbe: Rozemarijn.lubbe@eenvandaag.nl.
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Brexit en Nexit
Voor de Brexit, 10 juni 2016, N=27.000
Vindt u dat er in Nederland ook een referendum gehouden moet worden over de
vraag of Nederland lid moet blijven van de Europese Unie of moet vertrekken uit
de Europese Unie?
Ja

54%

Nee

43%

Weet niet / geen mening

4%

Stel dat er in Nederland een referendum gehouden zou worden over het
Nederlandse EU-lidmaatschap met de onderstaande keuzemogelijkheden, wat
zou u dan kiezen?
Nederland moet lid blijven van de EU

45%

Nederland moet vertrekken uit de EU

48%

Ik weet het niet

7%

Na de Brexit, 5 juli 2016, N=25.681
Vindt u dat er in Nederland ook een referendum gehouden moet worden over de
vraag of Nederland lid moet blijven van de Europese Unie of moet vertrekken uit
de Europese Unie?
Ja

45%

Nee

51%

Weet niet / geen mening

4%

Stel dat er in Nederland een referendum gehouden zou worden over het
Nederlandse EU-lidmaatschap met de onderstaande keuzemogelijkheden, wat
zou u dan kiezen?
Nederland moet lid blijven van de EU

53%

Nederland moet vertrekken uit de EU

39%

Ik weet het niet

8%
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