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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. 

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

 

 

Tussenstand kabinet Rutte III 
14 juli 2018 

 

Over dit onderzoek 
Aan het onderzoek, gehouden van 5 tot en met 10 juli, deden 24.627 leden van het 

EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging representatief voor zes 

variabelen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Jeroen Kester, 

jeroen.kester@eenvandaag.nl 
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1. Samenvatting 
 

 

 

 

 

 

2. Uitslagen 

Iedereen, N = 24.627 

 

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

Heel veel vertrouwen    4% 

Tamelijk veel vertrouwen   30% 

Niet zo veel vertrouwen   30%  

Helemaal geen vertrouwen   34%  

Weet niet / geen mening   1% 

 

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

Heel veel vertrouwen    11% 

Tamelijk veel vertrouwen   29% 

Niet zo veel vertrouwen   26%  

Helemaal geen vertrouwen   33%  

Weet niet / geen mening   1% 

 

Sommigen vinden dat Rutte premier van alle Nederlanders is omdat hij in staat is om 

samen te werken met andere politieke partijen. Anderen vinden dat hij vooral opkomt voor 

zijn eigen VVD-achterban.  
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Als je kijkt naar hoe Rutte het tot nu toe heeft gedaan als premier in het huidige 

kabinet, stelt hij zich dan volgens jou...? 

… vooral op al seen premier van alle Nederlanders: 30% 

… vooral op als een leider van VVD-kiezers: 59% 

Weet niet / geen mening: 12% 

 

Maak de volgende zinnen af. Het kabinet Rutte III komt vooral op voor… 

...mensen met lagere inkomens: 2% 

...mensen met middeninkomens: 10%  

...mensen met hogere inkomens: 67% 

...vrijwel iedereen: 14% 

Weet niet / geen mening: 7% 

 

Voor mijn gevoel wordt de kloof tussen arm en rijk door Rutte III... 

… kleiner: 3% 

… blijft ongeveer gelijk: 23% 

… groter: 70% 

Weet niet / geen mening: 3% 

 

Zeer   Redelijk Niet   Helemaal  WN 

veel  veel  zo veel geen 

Hugo de Jonge   9%  37%  19%  11%  24% 

Kajsa Ollongren  7%  27%  20%  33%  14% 

Carola Schouten  10%  39%  20%  14%  18% 

Stef Blok   9%  36%  23%  23%  9% 

Sigrid Kaag   13%  23%  18%  21%  26% 

Ferdinand Grapperhaus 4%  25%  29%  31%  10% 

Sander Dekker  2%  23%  28%  28%  19% 

Ingrid van Engelshoven 2%  23%  25%  19%  30% 

Arie Slob   9%  37%  23%  20%  11% 

Wopke Hoekstra  8%  29%  22%  17%  23% 

Ank Bijleveld   4%  28%  26%  22%  19% 

Cora van Nieuwenhuizen 3%  27%  23%  18%  29% 

Eric Wiebes   4%  19%  27%  41%  9% 

Wouter Koolmees  5%  26%  24%  23%  22% 

Bruno Bruins   3%  21%  22%  19%  35% 
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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   21%  14%  16%  35% 

Redelijk positief  57%  54%  50%  46% 

Redelijk negatief  13%  18%  18%  13% 

Heel negatief   7%  8%  14%  2% 

Weet niet / geen mening 2%  5%  2%  4% 

 

 

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

    VVD  CDA  D66  CU 

Positiever geworden  10%  15%  11%  29% 

Gelijk gebleven  64%  53%  38%  49% 

Negatiever geworden  26%  29%  49%  19% 

Weet niet / geen mening 1%  3%  1%  4% 

 
 
De VVD, het CDA, D66 en de ChristenUnie vormen het huidige kabinet.  
Vind je de standpunten van [partij] voldoende of onvoldoende zichtbaar in het 
huidige kabinetsbeleid? 
 
Standpunten van de… VVD  CDA  D66  CU 

 

Voldoende   76%  45%  34%  40% 

Onvoldoende   18%  41%  58%  45% 

Weet niet / geen mening 7%  14%  8%  15% 

 

Toelichting CDA-kiezers die vinden dat hun partij onvoldoende zichtbaar is in het kabinet 

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

“Ik had meer christelijke ruggengraat verwacht van het CDA, zeker tegen de 

dividendbelasting.” 

“Alleen het Wilhelmus is blijven staan. De standpunten rondom zzp, standpunten rondom 
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migratie: alles is ingeleverd aan D66 en de ChristenUnie.” 

“Buma is vooral blij dat het CDA mag regeren. Van visie en daadkracht is weinig te 

merken.” 

“CDA stempel is onzichtbaar op dit kabinet. Ik herken geen typische CDA punten in het 

beleid.” 

“Ik hoor ze gewoon niet. Het is meepraten met VVD.” 

“Het lijkt alsof ze tijdens de kabinetsonderhandelingen te weinig binnen hebben gehaald.” 

 

Toelichting CU-kiezers die vinden dat hun partij onvoldoende zichtbaar is in het kabinet 

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

“Hun slappe houding in de dividendkwestie en het meegaan in vluchteling-onvriendelijk 

beleid bevallen me niet.” 

“Ik ben boos dat ze zich zo door een regeerakkoord laten leiden. Onvoldoende kritisch op 

de regering waar ze zelf in zitten.” 

“Er zijn duidelijk concessies gedaan die hun integriteit zwaar aantasten. Het is begrijpelijk 

dat ze moeten buigen, maar dan kunnen ze wel bij hun standpunt blijven.“ 

“Ze hadden nooit moeten gaan regeren. Ze hebben niets te zeggen. Helaas heb ik op deze 

partij gestemd.” 

 
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   43% 

Tamelijk veel vertrouwen  41% 

Niet zo veel vertrouwen  10% 

Helemaal geen vertrouwen  5% 

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   16% 

Tamelijk veel vertrouwen  47% 

Niet zo veel vertrouwen  26% 

Helemaal geen vertrouwen  6% 
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Weet niet / geen mening  5% 

 
 
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   57%  

Tamelijk veel vertrouwen  33% 

Niet zo veel vertrouwen  5% 

Helemaal geen vertrouwen  2%  

Weet niet / geen mening  4% 

 
 
 
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   13% 

Tamelijk veel vertrouwen  42% 

Niet zo veel vertrouwen  28% 

Helemaal geen vertrouwen  16% 

Weet niet / geen mening  2% 

 

Oppositieleider (alle panelleden) 

Wie is volgens jou de leider van de oppositie in de Tweede Kamer?* 

Lodewijk Asscher: 13% 

Thierry Baudet: 12% 

Jesse Klaver: 29% 

Henk Krol: 0% 

Farid Azarkan: 1% 

Lilian Marijnissen: 6% 

Kees van der Staaij: 2% 

Marianne Thieme: 1% 

Geert Wilders: 11% 

Weet niet / geen mening 

 

* oppositieleiders zijn gerandomiseerd voorgelegd 
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Waarom wordt Klaver als oppositieleider gezien? 

“De énige man met ware leiderskwaliteiten. Een goede debater met prettige uitstraling en 

charisma.” 

“Die trekt zijn mond wel open en geeft helder weer wat hij van de zaken vindt.” 

“Is het meest in de picture en meest kritisch, ook al heb ik verder niet veel met 

GroenLinks.” 

“Jesse Klaver op basis van zijn charisma. Lodewijk Asscher zou - gezien zijn ervaring en 

persoonlijkheid - de leider moeten zijn, maar op de een of andere manier komt hij in deze 

rol niet uit de verf.” 

“Hij is mediageniek, is welbespraakt, kan zijn standpunten helder verwoorden, is een goed 

debater en hij komt oprecht en integer over.” 

“De man heeft een visie en houdt daaraan vast. Marijnissen en Acher doen het goed, maar 

Klaver is leidend.” 

 

Dividendbelasting 

In het regeerakkoord staat dat kabinet Rutte III de dividendbelasting gaat afschaffen in 

2019. Bedrijven betalen die belasting, nu nog 15%, wanneer ze een deel van hun winst 

uitkeren aan de aandeelhouders. Het kabinet besloot tot het afschaffen van die belasting, 

zo was de verklaring, om een gunstiger ondernemersklimaat te scheppen. Zo hopen ze dat 

multinationals als Unilever en Shell in Nederland zouden blijven en dat het nieuwe 

bedrijven over de streep zou trekken om zich in Nederland te vestigen.  

  

Door de afschaffing van de dividendbelasting zou de Nederlandse overheid jaarlijks naar 

schatting 1,4 miljard euro mislopen. Voorstanders zijn voor afschaffing omdat ze denken 

dat het beter is voor het vestigingsklimaat van bedrijven en daarmee voor de Nederlandse 

economie. Tegenstanders vinden dat de 1,4 miljard euro geïnvesteerd zou kunnen worden 

in andere zaken. 

In hoeverre volg je de discussie rond het afschaffen van de dividendbelasting?  

Ik volg het zeer intenstief: 15% 

Ik volg het redelijk intensief: 39% 

Ik volg het niet zo intensief: 32% 

Ik volg het helemaal niet: 11% 

Weet niet / geen mening: 3% 

 

Ben je voor of tegen het afschaffen van de dividendbelasting? 
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Voor: 17% 

Tegen: 63% 

Weet niet / geen mening: 19% 

 

De kabinetspartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie zijn van plan om de 

dividendbelasting af te schaffen. Oppositiepartijen zijn juist tegen en hebben in meerdere 

debatten gepleit om de dividendbelasting in stand te houden.   

Verwacht je dat de dividendbelasting deze kabinetsperiode wordt afgeschaft 

(zoals het kabinet wil) of verwacht je dat de dividendbelasting blijft bestaan 

(zoals de oppositie wil)? 

Ik verwacht dat de dividendbelasting wordt afgeschaft: 52% 

Ik verwacht dat de dividendbelasting niet wordt afgeschaft: 30% 

Weet niet / geen mening: 18% 


