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………………………………………………………………………………………………………………………… 

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. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Een half jaar Rutte III 
19 april 2018 

 

Over dit onderzoek 
Aan het onderzoek, gehouden van 15 tot en met 19 april, deden 25.514 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. 
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1. Samenvatting 

D66-kiezers: partij onvoldoende zichtbaar in kabinet  
  
HILVERSUM - Van de coalitiepartijen zijn D66-kiezers het meest 
ontevreden over de rol van hun partij in het huidige kabinet Rutte III. Dat 
blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 25.000 leden van het 
Opiniepanel. Een meerderheid van die kiezers (57%), mensen die in 2017 
nog op D66 stemden, ziet de D66-standpunten onvoldoende terug in het 
kabinetsbeleid.  
  
Dat is anders bij coalitiepartners VVD, CDA en ChristenUnie. Het merendeel van hun 
kiezers - respectievelijk 78%, 55%, 59% - ziet wel de stempel van hun partij in het 
kabinet voldoende terug.   
  
Daarnaast heeft bijna de helft (48%) van de D66-kiezers het afgelopen jaar een 
negatiever beeld gekregen van hun partij. Kiezers van de VVD (22%), het CDA (23%) en 
de ChristenUnie (12%) zijn minder negatief over hun partij gaan denken.   
  
Veel D66-kiezers vinden dat de partij in de formatie te veel van hun standpunten heeft 
ingeleverd zonder daar wat voor terug te krijgen. “Ik vind dat D66 zich teveel laat 
gebruiken door de andere coalitiepartijen”,zegt een teleurgestelde kiezer. En een 
ander: “D66 laat zijn tanden niet zien”. 
  
Ook is er verontwaardiging over het afschaffen van het raadgevend referendum. Een 
kleine meerderheid (54%) van hen steunt het afschaffen ervan wel, maar veel D66’ers 
storen zich aan de manier waarop hun partij ermee is omgegaan. “De rationele openheid 
maakt plaats voor gedraai en geklets om zich uit benarde situaties te wringen, terwijl 
iedereen ziet wat er gebeurt en weet waarom.” 
  
Een laatste factor van onvrede voor D66-kiezers is het gebrek aan energie bij partijleider 
Alexander Pechtold. “Er mag wat meer peper in. Pechtold is niet meer zo 'swingend' als hij 
was”. Een meerderheid van zijn eigen kiezers (63%) heeft vertrouwen in hem, maar 
Rutte, Buma en Segers worden allen beter gewaardeerd door hun eigen kiezers.   
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2. Uitslagen 

Iedereen, N = 25.514 

 

Hoeveel vertrouwen heb je dat het kabinet Rutte III zijn werk goed doet? 

Heel veel vertrouwen    7% 

Tamelijk veel vertrouwen   32% 

Niet zo veel vertrouwen   29%  

Helemaal geen vertrouwen   31%  

Weet niet / geen mening   2% 

 

 
Hoeveel vertrouwen heb je dat Mark Rutte zijn werk als premier goed doet? 

Heel veel vertrouwen    13% 

Tamelijk veel vertrouwen   29% 

Niet zo veel vertrouwen   27%  

Helemaal geen vertrouwen   30%  

Weet niet / geen mening   0% 

 
 

Denk je dat het kabinet de volledige regeertermijn van vier jaar gaat volmaken of 

verwacht je dat het kabinet eerder gaat vallen? 

Het kabinet valt in 2018   10% 

Het kabinet valt in 2019   24% 

Het kabinet valt in 2020   7% 

Het kabinet maakt de regeertermijn vol 41% 

Weet niet / geen mening   19% 

 
De leiders van het CDA, D66 en de ChristenUnie hebben alle drie besloten geen minister te 
worden in dit kabinet. Ze zijn sinds de intrede van het kabinet voorzitter gebleven van hun 
fracties in de Tweede Kamer.  
 
‘Buma had beter minister kunnen worden, dan fractieleider blijven in de Tweede 

Kamer.' 

Mee eens     20% 

Mee oneens     51% 

Weet niet / geen mening   29% 
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‘Pechtold had beter minister kunnen worden, dan fractieleider blijven in de 

Tweede Kamer.' 

Mee eens     24% 

Mee oneens     54% 

Weet niet / geen mening   22%  

 

‘Segers had beter minister kunnen worden, dan fractieleider blijven in de Tweede 

Kamer.' 

Mee eens     19% 

Mee oneens     53% 

Weet niet / geen mening   28% 
 

 

Kiezers die bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 hebben gestemd op een 

coalitiepartij over hun eigen partij. 

 

Als je denkt aan hoe [partij] het nu doet, hoe positief of negatief is je beeld van 

de partij? 

    VVD  CDA  D66  CU 

Heel positief   24%  17%  17%  46% 

Redelijk positief  59%  57%  51%  46% 

Redelijk negatief  11%  17%  24%  6% 

Heel negatief   5%  5%  7%  1% 

Weet niet / geen mening 1%  4%  1%  1% 

 

 

Is het beeld dat je van [partij] hebt in het afgelopen jaar... 

    VVD  CDA  D66  CU 

Positiever geworden  13%  21%  11%  35% 

Gelijk gebleven  65%  53%  41%  52% 

Negatiever geworden  22%  23%  48%  12% 

Weet niet / geen mening 1%  3%  1%  2% 

 
 
De VVD, het CDA, D66 en de ChristenUnie vormen het huidige kabinet.  



 

  6 

Vind je de standpunten van [partij] voldoende of onvoldoende zichtbaar in het 
huidige kabinetsbeleid? 
 
Standpunten van de… VVD  CDA  D66  CU 

 

Voldoende   78%  55%  37%  59% 

Onvoldoende   17%  34%  57%  34% 

Weet niet / geen mening 5%  11%  7%  7% 

 

 
Kiezers die bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 VVD hebben gestemd. 

 

Hoeveel vertrouwen heb je in Mark Rutte in zijn functie als partijleider van de 

VVD? 

Heel veel vertrouwen   50% 

Tamelijk veel vertrouwen  39% 

Niet zo veel vertrouwen  7% 

Helemaal geen vertrouwen  4% 

Weet niet / geen mening  1% 

 
 
Kiezers die bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 CDA hebben gestemd. 

 
Hoeveel vertrouwen heb je in Sybrand Buma in zijn functie als partijleider van 

het CDA?   

Heel veel vertrouwen   23% 

Tamelijk veel vertrouwen  52% 

Niet zo veel vertrouwen  15% 

Helemaal geen vertrouwen  6% 

Weet niet / geen mening  4% 

 
 
Kiezers die bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 CU hebben gestemd. 

 

Hoeveel vertrouwen heb je in Gert-Jan Segers in zijn functie als partijleider van 

de ChristenUnie? 

Heel veel vertrouwen   60%  

Tamelijk veel vertrouwen  34% 
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Niet zo veel vertrouwen  4% 

Helemaal geen vertrouwen  1%  

Weet niet / geen mening  1% 

 
 
 
Kiezers die bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 D66 hebben gestemd. 

 
Hoeveel vertrouwen heb je in Alexander Pechtold in zijn functie als partijleider 

van D66? 

Heel veel vertrouwen   20% 

Tamelijk veel vertrouwen  43% 

Niet zo veel vertrouwen  26% 

Helemaal geen vertrouwen  7% 

Weet niet / geen mening  3% 

 

 

Vind je dat Pechtold de standpunten van D66 op dit moment voldoende of 

onvoldoende naar voren brengt? 

Voldoende    42% 

Onvoldoende    50% 

Weet niet / geen mening  9% 

 


