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Samenvatting

Geen steun voor EU-lidmaatschap in Grondwet 
Vlak na zijn aantreden als fractievoorzitter zei Jetten dat hij vindt dat 
het Nederlandse EU-lidmaatschap in de Grondwet moet worden 
vastgelegd. Eén op de vijf (19 procent) is het met hem eens, maar de 
meesten (62 procent) vinden dat geen goed plan. Zijn eigen 
achterban is gematigd positief: de helft (48 procent) vindt dat een 
goed idee, vier op de tien (38 procent) vinden van niet. 

D66 en VVD stabiel, PVV stijgt door 
Het aantreden van Jetten heeft geen invloed op de zetelstand van 
D66: de partij staat stabiel op 13 virtuele zetels. Ook de VVD blijft 
gelijk (31) in de maand dat de dividendmaatregel werd 
teruggedraaid. Precies een jaar na het aantreden van Rutte III staat 
de coalitie op 65 zetels. De PVV loopt verder uit. Voor de tweede 
maand op rij wint de partij twee zetels; de PVV noteert nu 22.  

Nieuwe partijleider Jetten levert D66 in peiling nog geen zetels op

Rob Jetten krijgt nog weinig vertrouwen van D66-kiezers. De helft 
(53 procent) van de mensen die bij de verkiezingen op D66 
stemden, heeft vertrouwen dat de nieuwe fractieleider het goed 
gaat doen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 
tweeduizend D66-stemmers. 

Vergeleken met andere jonge nieuwkomers de afgelopen jaren 
scoort Jetten laag: tweederde (64 procent) van de SP-stemmers had 
vlak na haar aantreden vertrouwen in Lilian Marijnissen, bij Jesse 
Klaver was dat zelfs 82 procent. 

Een kwart van de D66-kiezers (25 procent) zegt dat ze nog niet weten 
wat ze van Jetten vinden. Na zijn eerste mediaoptredens twijfelen 
ze, maar ze gunnen hem 'de tijd om te groeien', of willen 'de moeilijke 
debatten afwachten'. Een op de vijf (22 procent) heeft geen 
vertrouwen in Jetten. Die groep vindt hem 'te gemaakt' en 'niet 
inspirerend als leider'. 

Jetten: 'geen zorgen over vertrouwen' 
Rob Jetten zegt zich nog geen grote zorgen te maken over het 
vertrouwen van kiezers in hem als fractievoorzitter. "Ik ben nu drie 
weken fractievoorzitter. Ik ben hartstikke blij dat de helft van de 
kiezers blij is met mijn komst als fractievoorzitter. Ik hoop dat ik de 
komende maanden ook die andere helft kan overtuigen dat dit een 
goede keuze is." 

Samenvatting



Hoeveel vertrouwen heb je dat het kabinet Rutte III zijn werk 
goed doet? 
Heel veel vertrouwen 3% 
Redelijk veel vertrouwen 23% 
Niet zo veel vertrouwen 34% 
Helemaal geen vertrouwen 39% 
Weet niet / geen mening 1% 

 
Hoeveel vertrouwen heb je dat Mark Rutte zijn werk als premier 
goed doet? 
Heel veel vertrouwen 8% 
Redelijk veel vertrouwen 23% 
Niet zo veel vertrouwen 28% 
Helemaal geen vertrouwen 40% 
Weet niet / geen mening 1% 

'Het kabinet Rutte III is stabiel genoeg om vier jaar te regeren'  
Mee eens 26% 
Mee oneens 62%  
Weet niet / geen mening 12%  
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Vertrouwen kabinet en premier Rutte III

Na precies één jaar heeft kwart vertrouwen 
in kabinet

Vertrouwen in kabinet Rutte III

wel niet weet niet

1%

73%

26%
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Alexander Pechtold

Pechtold stapt op, Rob Jetten nieuwe fractievoorzitter D66 
Deze maand maakte Alexander Pechtold bekend dat hij opstapt als 
partijleider en fractievoorzitter van D66. 
De 31-jarige Rob Jetten is door de D66-kamerleden gekozen als 
Pechtolds opvolger. Jetten was al jaren actief voor D66 en zit sinds de 
verkiezingen in maart 2017 in de Tweede Kamer. 

Rob Jetten is nu tweeëneenhalve week fractieleider.  Hoeveel 
vertrouwen heb je dat Rob Jetten zijn werk als fractieleider van 
D66 goed gaat doen? 
Heel veel vertrouwen 16% 
Redelijk veel vertrouwen 37% 
Niet zo veel vertrouwen 17% 
Helemaal geen vertrouwen 5% 
Weet niet / geen mening 25% 

Pechtold heeft het goed gedaan

Pechtold stapt op  
Alexander Pechtold heeft de Tweede Kamer deze maand verlaten. 

Hoe heeft Alexander Pechtold het volgens jou gedaan als 
fractieleider van D66? 
Heel goed 45% 
Redelijk goed 46% 
Niet zo goed 5% 
Helemaal niet goed 3% 
Weet niet / geen mening 1% 

Vind je het een goede of een slechte zaak voor D66 dat Alexander 
Pechtold is opgestapt als fractieleider? 
Een goede zaak 53% 
Een slechte zaak 6% 
Weet niet / geen mening 31% 

 

Rob Jetten

Veel kiezers geven Jetten nog tijd

Onderstaande vragen zijn gesteld aan 2130 mensen die bij de 
Tweede Kamerverkiezingen D66 hebben gestemd.  

'Zijn mediaoptredens vielen 
wat tegen, maar hij krijgt van 
mij de tijd om te groeien.'

'Ik twijfel over Jetten, ik wil de 
moeilijke debatten afwachten.'



�5

Rob Jetten

Los van wat je van Rob Jetten vindt: Wat had je liever gezien, een 
tijdelijke fractievoorzitter met meer ervaring, of een 
fractievoorzitter die is gekozen met het oog op de toekomst?  
Een tijdelijke fractievoorzitter met meer ervaring 25% 
Een fractievoorzitter met het oog op de toekomst 64% 
Weet niet /  geen mening 10% 

 
D66 heeft nu 19 zetels in de Tweede Kamer. In de laatste zetelpeiling 
staat de partij op ongeveer 13 zetels.   
Denk je dat D66 de komende zes maanden in de peilingen gaat 
doen: stijgen of dalen ten opzichte van het huidige aantal in de 
peilingen? 
Flink stijgen (4 of meer zetels) 1% 
Een beetje stijgen (maximaal 3 zetels) 9% 
Gelijk blijven 18% 
Een beetje dalen (maximaal 3 zetels) 29% 
Flink dalen (4 of meer zetels) 32% 
Weet niet / geen mening 12% 

Helft D66-kiezers heeft goede indruk van Jetten

In hoeverre is je indruk van Rob Jetten als fractieleider van D66 
tot nu toe goed of slecht? 
Zeer goed 5% 
Redelijk goed 47% 
Redelijk slecht 17% 
Zeer slecht 6% 
Weet niet / geen mening 25% 

Vind je het een goede of een slechte zaak voor D66 dat Rob 
Jetten is gekozen als nieuwe fractieleider? 
Een goede zaak 52% 
Een slechte zaak 17% 
Weet niet / geen mening 31% 

Rob Jetten is nu gekozen als fractievoorzitter van D66 in de Tweede 
Kamer. O"cieel is nog niet vastgesteld of hij ook lijsttrekker wordt bij 
de komende Tweede Kamerverkiezingen. Die staan gepland voor 2021. 
'Rob Jetten moet lijsttrekker zijn van D66 bij volgende Tweede 
Kamerverkiezingen.' 
Mee eens 46% 
Mee oneens 22%  
Weet niet / geen mening 32% 

Peilingen

Verwachting is dat D66 daalt in peilingen

Onderstaande vragen zijn gesteld aan alle deelnemers.  
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EU-lidmaatschap

Content tekst 

EU-lidmaatschap niet in Grondwet

EU-lidmaatschap in Grondwet  
Volgens Jetten moeten we leren van de Brexit. Hij zegt dat Britse 
kiezers niet goed waren geïnformeerd over de consequenties en het nu 
'rampzalig' uitpakt. Om dat in Nederland te voorkomen zou het EU-
lidmaatschap daarom moeten worden opgenomen in de Grondwet. Dat 
betekent dat het lidmaatschap lastiger te wijzigen is en een dergelijke 
beslissing meer tijd in beslag neemt: om uit de EU te stappen moet een 
meerderheid van het parlement dat willen. Vervolgens moet van een 
nieuw parlement, na verkiezingen, zelfs twee derde voor uittreding zijn. 

Vind je het een goed of een slecht plan om het Nederlandse EU-
lidmaatschap in de Grondwet op te nemen? 
Een goed plan 19% 
Een slecht plan 62% 
Weet niet / geen mening 19%

Vlak na zijn aantreden als fractievoorzitter zei Jetten dat hij 
vindt dat het Nederlandse EU-lidmaatschap in de Grondwet 
moet worden vastgelegd. Eén op de vijf (19 procent) is het met 
hem eens, maar de meesten (62 procent) vinden dat geen goed 
plan. Zijn eigen achterban is gematigd positief: de helft (48 
procent) vindt dat een goed idee, vier op de tien (38 procent) 
vinden van niet.



Aan het onderzoek, gehouden van 26 tot en met 30 oktober, deden 
25.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is 
na weging representatief voor zes variabelen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker 
Rozemarijn Lubbe: rozemarijn.lubbe@eenvandaag.nl. 

Over het EenVandaag Opiniepanel 
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 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 2017. 
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.

EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek

De resultaten van het EenVandaag Opiniepanel worden 
gepresenteerd door Gijs Rademaker en Joyce Boverhuis in 
EenVandaag (ma-za 18:15 uur, NPO1) 
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