
Driekwart van ondernemers ziet NL graag in EU blijven, 

maar is toch kritisch ten aanzien van Europa 

Stabiel ondernemersklimaat: werkloosheidscijfers werken remmend op optimisme 

 
Ondernemers beoordelen het huidige klimaat nog steeds neutraal, de verwachtingen voor 
de komende maanden blijven ruim positief, maar voor het eerst is dit niet méér positief dan 
de maand ervoor.  
Ondernemers staan kritisch ten opzichte van Europa, maar zijn als puntje bij paaltje komt 
toch vooral voorstander van het EU-lidmaatschap (73%) en positief over de toekomst van 

de euro (77%). Ook vindt men vaker dat men vooral profiteert (28%) in plaats van nadeel 

ondervindt (13%). Wel vindt men de informatieverstrekking over Europese regelgeving en 
subsidies ontoereikend, en ziet men liever minder dan meer bevoegdheden voor Europa. 
Ruim de helft van de ondernemers zegt te gaan stemmen op 22 mei, vooral op de VVD, op 
afstand gevolgd door D66. Hoewel het licht euro kritische geluid prevaleert, is er een 
aanzienlijke en bovendien goed geïnformeerde groep die zich nadrukkelijk tegen Europa 

keert en vooral PVV stemt. Dat alles blijkt uit de laatste versie van het Ondernemerspeil, 
een maandelijks terugkerend onderzoek naar het humeur van ondernemend Nederland, dat 
TNS NIPO samen met het FD uitvoert. 
 

Het huidige ondernemers- en economisch klimaat wordt door ondernemend NL neutraal beoordeeld. 

19% beoordeelt de huidige situatie als goed, 17% als slecht. Voor de komende zes maanden verwacht 

58% dat de economische situatie verder zal verbeteren, 6% verwacht verdere verslechtering. Hiermee 

zijn de positieve ondernemers royaal in de meerderheid.  
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Werkeloosheid blijft als schaduw boven economie hangen 
Hoewel ondernemers de afgelopen maanden steeds positiever zijn geworden, omschrijft nog altijd 
17% de huidige economische situatie als slecht en verwacht 35% dat de situatie de komende zes 
maanden ook niet zal verbeteren. Hierbij wordt in belangrijke mate de hoge werkloosheid genoemd 

als reden waarom herstel zal uitblijven.  
 
VVD in Europa duidelijk grootste partij bij ondernemers, D66 tweede 
Ondernemers zijn goed op de hoogte van de naderende verkiezingen voor het Europees Parlement, zo 
blijkt. Maar liefst 87% van de ondervraagden weet dat de verkiezingen deze maand zijn, een kleine 
meerderheid van hen weet eveneens de juiste datum (de 22e) te noemen.  

Het één en ander vertaalt zich ook in een veel hogere opkomstintentie dan bij ‘gemiddelde’ burgers 
het geval is. Van de ondervraagde bedrijven geeft 52% aan ‘zeker wel’ te gaan stemmen. Ter 
vergelijking: pal voor de gemeenteraadsverkiezingen zei 63% van de ondernemers ‘zeker wel’ te gaan 
stemmen. 

 
Tot het najaar van 2012 was de VVD onbetwist ‘dé’ ondernemerspartij.. In een peiling van april/ mei 

2012 zagen we dat ruim de helft van de ondernemers voornemens was bij nieuwe verkiezingen VVD 
te stemmen, hetgeen de helft (49%) in september daadwerkelijk deed.   
Daarna kwam het tumult rondom de inkomensafhankelijke zorgpremie en kwam die positie zomaar op 
de helling te staan. Uit het Ondernemerspeil van november 2012 kwam naar voren dat de steun voor 
de VVD aanmerkelijk was gedaald: nog ‘maar’ een derde zou opnieuw VVD stemmen, terwijl partijen 
als de PVV, D66 en CDA leken te profiteren. 
Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen – waar de PVV nagenoeg geheel afwezig was – zagen we 

dat lokale partijen profiteerden, óók bij ondernemers: met 18% van de stemmen zouden zij de 
tweede partij bij ondernemers zijn, op de voet gevolgd door D66 (14%). De VVD bleef met een kwart 
(23%) van de stemmen de grootste, maar verloor aanzienlijk terrein in vergelijking met eerder.  
 
Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement lijkt de VVD duidelijk de meest populaire keuze voor 
ondernemers: 29% van de ondernemers zou VVD stemmen. D66 volgt op flinke afstand als tweede 
(13%). De twee Nederlandse partijen die samen de ALDE (Europese Liberale en Democratische 

Partij)-fractie bevolken, kunnen dus ruim 40% van de ondernemers behagen.  

De PVV zou met 8% als derde eindigen. Opvallend is dat ChristenUnie-SGP met 5% van de stemmen 
het bij ondernemers even goed doet als het CDA (5%) en SP (5%) en bijna even goed als de PvdA 
(6%). GroenLinks (3%) en 50 Plus (1%) completeren het lijstje. 
 
Anti-Europa stem sterk vertegenwoordigd bij ondernemers 

In april noteerde TNS NIPO bij een onderzoek onder burgers dat drie Europa-geluiden vooral lijken 
aan te slaan: het pro-Europa geluid, het sterke anti-Europa geluid en gematigd euroscepticisme.  
Het laatste geluid – vooral vertegenwoordigd door de VVD – lijkt bij ondernemers het meest aan te 
slaan: 
 
‘Zijn wat kritischer Europees dan andere partijen’ (zou VVD stemmen) 
‘Kritisch op Europa zonder gek te gaan doen’ (zou VVD stemmen) 

 
Het pro-Europa geluid lijkt het minder goed te doen. Hoewel een enkele D66-stemmers de pro-
Europese stellingname van D66 roemt (‘Europees denken en liberaal erfgoed’, ‘Gaat voor versterking 
Europa, nadruk op innovatie), lijkt deze partij toch zeker ook te profiteren van de goede stand in de 
nationale peilingen (‘Pechtold doet het goed’). 

 
Het sterke anti-Europageluid lijkt sterk te leven bij ondernemers, hoewel dat zich niet exclusief 

vertaalt in een stem op de PVV. Eurokritische ondernemers lijken, behalve naar de VVD, ook naar CDA 
en SP uit te wijken.  
 
Driekwart voorstander van Nederland in EU 
De kritische houding jegens Europa ten spijt is nog altijd driekwart (75%) van de ondernemers 
voorstander van Nederland in de EU, slechts 22% is tegen. PvdA- en D66-gezinde ondernemers zijn 

zelfs in vaker dan de helft van de gevallen (respectievelijk 58% en 53%) sterk voorstander. Alleen bij 
PVV-stemmende ondernemers zien we nauwelijks draagvlak (11%) en in de helft van de gevallen 
(49%) sterke tegenstand. 



 
Enkele argumenten van voorstanders: 
 
‘Alleen redden we het niet. we zijn sterk afhankelijk van de Duitse economie. Helaas heeft de aanpak 

van kredietcrisis maar al te goed laten zien wat er gebeurt als we als Europa niet’ 

‘Wij danken ook onze welvaart aan Europa, al zou er best beter gekeken mogen worden hoe die 

geldmachine werkt, want er gaat teveel geld naar nodeloze putten. Ieder land heeft recht op financiële 

hulp, maar pas op met wie je toe laat binnen de Europese Unie. Wij betalen evenredig veel geld aan 

Europa in tegenstelling wat we ervoor terug krijgen en in vergelijking met andere landen’ 

‘Voor maar niet onvoorwaardelijk’ 

‘Voor Nederland is de EU belangrijk - door de euro is er een stabiele munt’ 

’We kunnen niet terug en bovendien ben je samen sterker’ 

 

Enkele argumenten van tegenstanders: 

 

'Brussel' veralgemeniseert de regelgeving zodanig dat er geen ruimte is voor de eigen cultuur, traditie 

of volksaard. Sommige Europese regels doen afbreuk aan het eigene van de regio. N.b: ik ben geen 

extreem rechtse, chauvinistische nationalist, maar ik hecht wel aan wat we in kleinere regio hebben 

verworden. De Europese regels voor lokale kaassoorten zijn een goed voorbeeld van vernieling van de 

regionale schatten’ 

‘Aantoonbaar slechte resultaten EU qua beleid, verdeling van gelden en arbeid, prioriteiten nl 

ondernemerschap, ondemocratische inslag organen et cetera. Aantoonbare voordelen bij EU-exit of 

forse indamming bevoegdheid qua soevereiniteit lidstaten. 

‘Al die regeltjes die de EU stelt vooral op financieel gebied vindt ik vervelend. voorbeeld het steunen 

van Griekenland. 

‘Alleen zijn we beter af’’ 

‘Mag voor mij wel wat minder regels en wetten komen zodat het voor het bedrijfsleven makkelijker 

wordt’ 

 

Ruim een kwart: mijn bedrijf profiteert, 13%: mijn bedrijf ondervindt nadeel 

Al met al stelt ruim een kwart (28%) dat het eigen bedrijf vooral profiteert van de EU en meent een 

twee keer zo kleine groep (13%) dat het bedrijf vooral nadeel ondervindt. De helft (48%) houdt zich 

op de vlakte. De industrie- en productiesector – die de subsidiepotten sowieso beter weet te vinden – 

is het meest positief (46% zegt vooral te profiteren), terwijl de detailhandel even vaak negatief als 

positief is (16%).   

 

Onderzoeksverantwoording 

Project: G6807 

Het onderzoek is uitgevoerd middels de CAWI-methode (online). De online steekproef is getrokken in 

TNS NIPO Businessbase, het panel voor Nederlandse bedrijven. In totaal werden 3.500 

beslissingsbevoegden uitgenodigd.  

 

Aan het onderzoek werkten in totaal 1.029 vertegenwoordigers van bedrijven mee. 

 

De resultaten zijn herwogen op arbeidsvolume (verdeling van het aantal werknemers binnen de 

Nederlandse bedrijvenpopulatie) en branche. 

Veldwerkperiode: 2 t/m 7 mei 2014.  

 

 


