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Samenvatting

Nieuwe corona-maatregelen zijn goed, maar ook onduidelijk: 
'Kunnen jonge kinderen dan niemand besmetten?'
 
De nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus kunnen op veel steun 
rekenen. Alleen het buiten laten spelen van jonge kinderen zorgt voor 
onduidelijkheid: 'wat zijn dan precies jonge kinderen' en 'waarom zijn de scholen 
wel gesloten?' 
Ruim 20.000 leden van het EenVandaag opiniepanel reageerden op de nieuwe 
maatregelen van de overheid. Maandagavond werden de bestaande 
coronamaatregelen aangevuld. Bijeenkomsten en evenementen, ook met minder dan 
100 mensen, zijn tot 1 juni verboden. 92 procent vindt dat een goede zaak. 

Noodverordening door de burgemeester 
Ook krijgen burgemeesters meer bevoegdheden. Afgelopen weekend trokken veel 
mensen naar stranden en parken om te genieten van het mooie weer. Groepen mensen 
zijn in de huidige coronacrisis een gevaar voor de volksgezondheid, dus mogen 
burgemeesters parken, stranden en campings vanaf nu sluiten als blijkt dat er te veel 
mensen bijeenkomen. Bijna iedereen (96 procent) is het daar mee eens. 

Daarnaast hebben burgemeesters nu de mogelijkheid om groepsvorming te verbieden 
in wijken, straten, parken en op stranden. Als drie of meer mensen geen anderhalve 
meter afstand nemen (met uitzondering van gezinnen), riskeren zij een boete die kan 
oplopen tot 400 euro per persoon. Streng, maar rechtvaardig, vinden de leden van het 
panel: 93 procent vindt het een goede maatregel. 

Regels voor winkels en kinderen  
De winkels gaan voorlopig niet dicht, maar  er komen wel strenge maatregelen om ook 
daar besmettingen te voorkomen.  Zo mogen ze een beperkt aantal klanten toelaten 
en moeten ze de afstandsregel van anderhalve meter strak hanteren. Doen ze dat niet, 
dan riskeren ze een boete tot 4000 euro. 86 procent vindt dat een goede zaak, maar: 
"Winkels zijn wel afhankelijk van de medewerking van klanten. Als klanten weigeren 
zich aan de regels te houden kan dat de winkelier de kop kosten."

 
Jonge kinderen mogen nog gewoon buiten blijven spelen van de overheid: de regel 
voor groepsvorming geldt niet voor hen. Daar is een stuk minder steun voor. 43 
procent vindt het een goede zaak, 37 procent vindt dat alle maatregelen ook voor 
kinderen moeten gelden. Onder ouders is er zelfs nog minder steun: 40 procent is het 
er mee eens, 44 procent niet. Meer dan de helft (55 procent) van de ouders laat hun 
kinderen niet meer met andere kinderen buitenspelen. 

Maatregelen in andere landen 
In de landen om ons heen worden andere, soms verdergaande maatregelen genomen 
om het coronavirus te stoppen. Driekwart (73 procent) vindt het sluiten van de grenzen 
voor niet-inwoners, zoals in Spanje gebeurt, een goede maatregel om ook in Nederland 
in te voeren. 

Daarnaast zijn in Italië en Spanje alle niet-essentiële winkels gesloten. Supermarkten, 
apotheken, banken en postkantoren zijn nog wel open. 54 procent van de 
ondervraagden vindt dat ons land dit ook moet doen. 

Niet meer zomaar de straat op 
Tot slot: in België mogen mensen niet meer zomaar de straat op om te wandelen of te 
sporten. Dat mag alleen nog in gezinsverband of met één vriend en in de eigen buurt. 

Deze maatregel zou in Nederland ook op begrip kunnen rekenen, 69 procent vindt dat 
een goed idee. 
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Draagvlak maatregelen 24 maart

Veel steun voor nieuwe maatregelen

Alle evenementen en bijeenkomsten, ook met minder dan honderd mensen, zijn 
verboden tot 1 juni. Er geldt een beperkte uitzondering voor begrafenissen en 
bruiloften. Ik vind deze maatregel: 
Een goede zaak: 92%  
Een slechte zaak: 5%  
Weet niet / geen mening: 3% 

Burgemeesters mogen via een noodverordening locaties als stranden, parken en 
campings sluiten als blijkt dat ze een gevaar voor de volksgezondheid vormen, 
omdat er groepen mensen bijeenkomen. Ik vind deze maatregel:  
Een goede zaak: 95%  
Een slechte zaak: 4%  
Weet niet / geen mening: 1% 

Burgemeesters krijgen de bevoegdheid om groepsvorming te verbieden in wijken, 
straten, parken en op stranden. Als drie of meer mensen geen anderhalve meter 
afstand nemen (met uitzondering van gezinnen), riskeren zij een boete die kan 
oplopen tot 400 euro per persoon. Ik vind deze maatregel:  
Een goede zaak: 93%  
Een slechte zaak: 5%  
Weet niet / geen mening: 2% 

Winkels krijgen strenge regels opgelegd. Ze mogen een beperkt aantal klanten 
toelaten en ze moeten de afstandsregel van anderhalve meter strak hanteren. Als 
ze zich daar niet aan houden, kunnen ze een boete krijgen tot 4000 euro. Ik vind 
deze maatregel:  
Een goede zaak: 86%  
Een slechte zaak: 8%  
Weet niet / geen mening: 6%

Duidelijkheid

Afdoende en helder?

Het kabinet heeft verder gezegd dat jonge kinderen met elkaar (en met de 
kinderen van anderen) buiten mogen blijven spelen. Ik vind dit: 
Een goede zaak: 43% 
Een slechte zaak: 36% 
Weet niet / geen mening: 21% 

Als je het totale pakket aan maatregelen bekijkt die de overheid de afgelopen 
weken heeft ingevoerd: zijn die maatregelen wat jou betreft voldoende, gaan ze te 
ver, of gaan ze juist niet ver genoeg? 
Ze zijn voldoende: 61% 
Ze gaan te ver: 4% 
Ze gaan niet ver genoeg: 29% 
Weet niet / geen mening: 6% 

Als je het totale pakket aan maatregelen bekijkt die de overheid de afgelopen 
weken heeft ingevoerd. In hoeverre is het voor jou duidelijk wat wel en niet is 
toegestaan?  
Dat is me heel duidelijk: 61% 
Dat is me redelijk duidelijk: 33% 
Dat is me redelijk onduidelijk: 4% 
Dat is me heel onduidelijk: 2% 
Weet niet / geen mening: 0% 

Vind je dat de overheid op dit moment voldoende of onvoldoende maatregelen 
neemt om verdere verspreiding van het coronavirus in Nederland te voorkomen?  
Voldoende: 70% 
Onvoldoende: 23% 
Weet niet / geen mening: 7%
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Over de grens

'Fijn dat kinderen buiten spelen,  
maar waar zit hier geen gevaar in?'
Alle hotels sluiten. 
Wel nemen: 57% 
Niet nemen: 28% 
Weet niet / geen mening: 15% 

Buitengrenzen sluiten voor niet-inwoners. 
Wel nemen: 72% 
Niet nemen: 18% 
Weet niet / geen mening: 10% 

Franse maatregelen 
Frankrijk heeft maandagavond maatregelen tegen corona verscherpt. Mensen mogen 
nog maar éénmaal per dag naar buiten, voor maximaal een uur, binnen 1 km van het 
eigen huis. En ze mogen verder alleen het huis verlaten voor noodzakelijk werk of 
urgent doktersbezoek. 
Vind je dat bovenstaande maatregelen wel of niet in Nederland moeten worden 
ingevoerd? 
Wel invoeren: 23%  
Niet invoeren: 66%  
Weet niet / geen mening: 11% 

Hieronder staan verschillende maatregelen die worden genomen in andere Europese 
landen. Geef per maatregel aan of je vindt dat die ook in Nederland genomen zou 
moeten worden: 
Alleen banken, levensmiddelenwinkels, postkantoren en apotheken mogen open 
blijven. De andere winkels sluiten verplicht hun deuren.  
Wel nemen: 53%  
Niet nemen: 39%  
Weet niet / geen mening: 8% 

Buiten wandelen of sporten alleen in gezinsverband of met 1 vriend, en in de eigen 
buurt. 
Wel nemen: 69%  
Niet nemen: 26%  
Weet niet / geen mening: 5%

Over de grens

Franse toestanden?

'Ik werk zelf in een winkel 
en ben constant mensen 
er op te wijzen dat ze 1,5 
meter afstand moeten 
houden.'

'Franse maatregelen lijken goed 
maar zijn ze wel te handhaven?' 

'Dat kinderen kunnen buiten spelen begrijp ik 
en vind ik fijn, maar het is me niet duidelijk 
waarom hier geen gevaar in zit.'



EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek
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Dit onderzoek van EenVandaag is gehouden op 24 maart. Aan het onderzoek deden 
25.628 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is 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.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Petra Klapwijk: 
petra.klapwijk@eenvandaag.nl 

Over het EenVandaag Opiniepanel 
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 65.000 mensen. Zij beantwoorden 
vragenlijsten op basis van een online onderzoek. Panelleden krijgen ongeveer één keer 
per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen.


