Inval Rusland in
Oekraïne
Wat vindt Nederland hiervan?

Introductie
Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Wat
is de mening van de Nederlandse bevolking omtrent dit
onderwerp? Dit onderzoek laat resultaten zien van een
peiling kort vóór de inval, 1 week na de inval en 3 weken
na de inval.

Waar mogelijk zijn resultaten in de tijd vergeleken.
Significante verschillen zijn aangegeven met groene /
rode cirkels.
Dit onderzoek is uitgevoerd samen met onze partner
Trendpanel.

Meting 1
N=680

21 feb

24 feb
Inval in
Oekraïne

Meting 2
N=624

18 mrt
Meting 3
N=613

4 mrt
2

Resultaten

Kwart dacht dat Rusland Oekraïne niet zou binnenvallen
40% dacht van wel, 70% maakte zich er veel/enige zorgen over

Gaat Rusland volgens jou Oekraïne
daadwerkelijk binnenvallen?

Maak jij je zorgen over een mogelijke inval van
Rusland in Oekraïne?

19%

35%

40%
51%

Veel zorgen
Enige zorgen
Geen zorgen
Weet niet / geen mening

26%

20%

10%
Ja

Basis: alle respondenten; M1 n=680

Nee

Weet niet / geen mening

3 dagen vóór inval

4

Merendeel maakt zich veel zorgen over de Oekraïense bevolking, over
Nederland minder en over zichzelf persoonlijk het minst
De zorgen nemen af in de tijd

Hoeveel zorgen maak jij je over de situatie voor …
… de Oekraïense bevolking?

… Nederland?

25%

65%

… jou persoonlijk?

23%

15%

57%
52%

Veel zorgen
Enige zorgen

60%

Geen zorgen
Weet niet / geen mening
28%
6%
1%
1 week na inval

Basis: alle respondenten; M2 n=624, M3 n=613

11%

58%

31%

9%
3%

14%
1%

3 weken na inval

1 week na inval

52%

29%

32%

2%

4%

5%

3 weken na inval

1 week na inval

3 weken na inval

17%
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Nieuws Oekraïne wordt door bijna alle Nederlanders gevolgd, maar
wel al minder dan vlak na de inval
TV is meest gebruikte medium; radio en krant worden als meest betrouwbaar ervaren

Hoe sterk volg je de situatie rondom de
Russische inval in Oekraïne?

4%
17%

7%

TV

79%

Internet

46%

Betrouwbaarheid
(% top 2 box)

Via welke media volg je de situatie rondom de
Russische inval in Oekraïne?

46%

54%
56%

Ik volg het helemaal niet

Social media

44%

57%
30%
21%

Ik volg het een beetje
Ik volg het op de voet
50%

1 week na inval

32%

65%

Krant

31%

68%

39%

28%

3 dagen vóór inval

Radio

3 weken na inval

Basis: alle respondenten; M1 n=680, M2 n=624, M3 n=613

Basis: alle respondenten die de situatie rondom Oekraïne volgen; M3 n=572
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Bijna 4 op de 10 vindt de opgestelde sancties te licht
Een derde vindt ze precies goed, 1 op de 10 vindt ze te streng
Wat vind je van de sancties zoals deze in de afgelopen week
zijn opgesteld door “het Westen” (Amerika, Groot Brittannië
en de Europese Unie)?

Welke sanctie(s) had jij liever anders gezien?

Totaal geen sancties, ik vind
het dat de enige schuldige die
hier voor verantwoordelijk voor
zijn is de E.U. en de V.S.

Te streng

9%

Te licht

37%

Precies goed

Geen sancties.
Nederland brengt
zijn burgers in
levensgevaar met
deze sancties.

34%

Militair ingrijpen.
Weet niet / geen mening

20%

Totale isolatie op alle
fronten. Ook gas/olie.
Blokkeer alles wat
Russisch is. Als er geen
geld binnen komt, kan
Rusland niets meer.

Basis: alle respondenten; M2 n=624

In iets mindere mate, de
bevolking van Rusland
wordt hier ook mee gepakt.
Gewoon geen, wij
burgers betalen ons
scheel aan gas en
brandstof terwijl deze
kunstmatig door dit
gap en graai kabinet
hoog worden
gehouden.

Poetin zelf
aanpakken.

Totaal geen
sancties, ik vind
het dat de enige
schuldige die
hier voor
verantwoordelijk
voor zijn is de
E.U. en de V.S.

Ze hadden Rusland
direct volledig van
Swift moeten
afsluiten.

Zorgen dat er een no
fly zone komt.
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De helft van de Nederlanders vindt dat er een no-fly zone moet komen
Een vijfde denkt dat de oorlog langer dan een jaar gaat duren

Moet er een “no-fly” zone boven Oekraïne worden ingesteld?

Hoe lang gaat deze oorlog volgens jou duren?

4%
23%
Minder dan een maand

17%

30%

1-3 maanden

50%

3-6 maanden
6-12 maanden

16%
27%

Meer dan 2 jaar

11%

Weet niet / geen mening
9%

Ja

Nee

Basis: alle respondenten; M2 n=624

1-2 jaar

13%

Weet niet / geen mening
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Kort na de inval vond bijna 6 op de 10 dat het Westen nog krachtiger
moest optreden en dat het defensiebudget fors verhoogd moest worden
3 weken na de inval is het aandeel Nederlanders met deze mening gedaald

Het Westen moet nog veel krachtiger
optreden tegen Rusland

Het defensiebudget van Nederland moet fors worden
opgehoogd tot meer dan de 2% van het Bruto Nationaal
Product die de NAVO voorschrijft

43%
57%

Mee eens

46%
59%

Neutraal
Mee oneens
29%

Weet niet / geen mening

19%

24%

18%
19%

19%

13%

8%

9%

10%

12%

1 week na inval

3 weken na inval

1 week na inval

3 weken na inval

15%

Basis: alle respondenten; M2 n=624, M3 n=613
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Driekwart verwacht dat Nederland in zijn huidige rol blijft
Hoop op oplossing via coup in Rusland neemt af
Wat verwacht je van de rol van Nederland in deze oorlog?

Er komt een oorlog binnen de Nederlandse
landsgrenzen

… dit uitmondt in een
nucleaire oorlog?

72%

Het blijft bij de huidige rol (meedoen aan
opgelegde sancties, etc.)

Nederland gaat meevechten in de regio

Hoe waarschijnlijk is het volgens jou dat …

78%

5%
9%

1 week na inval

Basis: alle respondenten; M2 n=624, M3 n=613

3%

3%
11%

15%

10%

6%
6%
4%

Zeer waarschijnlijk

41%

12%

3 weken na inval

36%

35%

50% kans wel, 50% niet
Vrij onwaarschijnlijk

12%

34%

Vrij waarschijnlijk

Zeer onwaarschijnlijk
Weet niet / geen mening

3%
8%

… er in Rusland dermate veel
weerstand tegen deze oorlog
komt dat Poetin van binnenuit
wordt afgezet en er een nieuwe
politieke situatie in Rusland
ontstaat?

31%
26%

Weet niet / geen mening
12%

16%

27%

29%

14%

14%

7%

8%

6%

7%

1 week na inval

3 weken na inval

1 week na inval

3 weken na inval
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Merendeel voorspelt een negatief scenario voor Oekraïne
Slechts 13% denkt dat de uiteindelijke situatie hetzelfde zal zijn of beter zal uitpakken voor Oekraïne

Er zijn verschillende scenario’s voor Oekraïne mogelijk. Wat is de
uiteindelijke situatie die volgens jou voor Oekraïne zal gaan ontstaan?

Rusland “pakt wat het pakken kan” zonder installatie pro-Russische
regering / zonder opdeling, maar wel met meer gebied / steden

24%

Rusland neemt Kiev in en installeert daar een pro-Russische regering

21%

Oekraïne wordt opgedeeld in Oost en in West, waarin Oost-Oekraïne
onder Russische controle komt

17%

De situatie voor Oekraïne zal het zelfde zijn als van voor de Russische
inval (met Krim en enkele regio’s onder Russische controle)

Oekraïne zal uit het volledige grondgebied bestaan dat het vóór de inval
met de Krim had, dus inclusief de nu nog pro-Russische regio’s

Weet niet / geen mening

Basis: alle respondenten; M2 n=624

9%

3%

21%

11

Meer dan de helft verwacht dat de Nederlandse economie het
langdurig zwaar krijgt of zelfs volledig instort
Men verwacht het vaakst te gaan bezuinigen op uit eten, uitgaan, andere uitjes, shoppen en vakanties

Stel, de Nederlandse economie gaat de komende periode
achteruit en jij gaat dit persoonlijk ook merken. Waarop zou
je dan als eerste gaan bezuinigen? En daarna, etc.?

Wat zullen de lange termijn gevolgen zijn voor de
Nederlandse economie?

8%

6%

Deze stort volledig in
Deze krijgt het langdurig zwaar

46%

46%

35%

38%

4%
6%

3%
7%

1 week na inval

3 weken na inval

Weet niet / geen mening

Basis: alle respondenten; M2 n=624, M3 n=613

82%

Uitjes zoals dierentuin, pretpark, museum etc.

76%

Shoppen van kleding, schoenen, etc.

76%

Vakantie / weekendje weg

Deze zal het enige tijd zwaar krijgen, maar
zal zich spoedig herstellen
Deze ondervindt hier nauwelijks hinder van

Uit eten / drankje buiten de deur / uitgaan

72%

Boodschappen

63%

Energie-/waterverbruik

62%

Verzekeringen
Ik zou nergens op gaan bezuinigen

Basis: alle respondenten; M3 n=613

49%
8%
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Een derde van de Nederlanders heeft inmiddels hulp geboden of is dit
van plan, een derde gaat dit niet doen en de rest weet het nog niet
Het merendeel heeft geld/kleding/voedsel en andere spullen gedoneerd of wil dit gaan doen

Ga jij persoonlijk hulp bieden aan de Oekraïense bevolking?

14%
14%

Dat ben ik wel van plan

8%
28%

34%

82%

Geld doneren

45%
41%

Kleren, voedsel of andere spullen doneren
Zelf een actie opzetten om geld, voedsel of andere
spullen in te zamelen

32%

Dat heb ik al gedaan

Welke hulp wil je gaan bieden / welke hulp heb je al geboden?

Oekraïense vluchtelingen in huis nemen

60%
4%
20%
2%
19%

Dat ga ik niet doen
Demonsteren tegen de oorlog

Dat weet ik nog niet

39%

1 week na inval

30%

3 weken na inval

Structureel een % van salaris inleveren
2de (vakantie)woning aanbieden voor onderdak
vluchtelingen

1%
14%
1%

0%
0%
1%

Welke hulp al geboden

Basis: alle respondenten; M2 n=624, M3 n=613

Welke hulp van plan

Basis: alle respondenten die hulp hebben geboden / willen gaan bieden; M3 n=171 / n=47
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7 op de 10 Nederlanders vindt het goed als er Oekraïnse vluchtelingen in
hun gemeente of buurt/wijk worden opgevangen
Ik vind het goed als er Oekraïense vluchtelingen in mijn …
… gemeente worden opgevangen

Mee eens
Neutraal

71%

… buurt/wijk worden opgevangen

68%

Mee oneens

Weet niet / geen mening

15%

Basis: alle respondenten; M3 n=613

18%

9%

10%

5%

4%

3 weken na inval

3 weken na inval
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Ongeveer een derde verwacht dat China de kant van de Russen kiest
Het aandeel dat denkt dat China neutraal blijft of de kant van het Westen kiest is dalende

Wat verwacht je van de rol van China bij deze oorlog?

44%
Ze blijven neutraal
38%

30%
Kiezen de kant van de Russen
34%

6%
Kiezen de kant van het Westen

3%

18%
Weet niet / geen mening
20%

1 week na inval

Basis: alle respondenten; M2 n=624, M3 n=613

3 weken na inval
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Onderzoeksverantwoording &
contact

Onderzoeksverantwoording
Doelstelling
De mening peilen van het Nederlands publiek
over de inval van Rusland in Oekraïne en deze
mening in de tijd vergelijken.

Veldwerk
• Meting 1: 21 februari 2022
• Meting 2: 4 maart 2022
• Meting 3: 18 maart 2022

Steekproef
• Bron: Trendpanel
• Nederlands publiek 18+
• Weging: geslacht, leeftijd en opleiding

Respons
Meting 1:
• Bruto: 2634
• Netto: 680
• Respons: 26%
Meting 2:
• Bruto: 2634
• Netto: 624
• Respons: 24%
Meting 3:
• Bruto: 2640
• Netto: 613
• Respons: 23%

Methode
Online vragenlijsten
• Meting 1: 3 vragen
• Meting 2: 18 vragen
• Meting 3: 17 vragen
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Contact & vragen
Miles-Research
Eric Landwaart
eric@miles-research.com
06-51446310
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