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

Over het EenVandaag Opiniepanel 
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 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 laatste Tweede 

Kamerverkiezingen. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een 

uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken 

respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden. 

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

Buma en de aftapwet 
31 oktober 2017 

Over het onderzoek 

Aan het onderzoek deden 21.664 leden van het EenVandaag Opiniepanel 

mee. Het is gehouden op 30 en 31 oktober 2017. Het EenVandaag 

Opiniepanel bestaat uit 50.000 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. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Rozemarijn 

Lubbe (Rozemarijn.lubbe@eenvandaag.nl) 
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1. Samenvatting  
 
Geen begrip voor Buma's 'uitslag 
negeren' Verhoudingen gelijk na installatie 
Rutte III 
 
Er is weinig begrip voor de opmerking van Sybrand Buma 

dat het kabinet de uitslag van het referendum over de 'aftapwet' 

gaat negeren. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 22.000 leden 

van het Opiniepanel. Ook een meerderheid van de CDA-kiezers staat niet 

achter de uitspraak van hun leider. 

 

Buma zei dit weekend dat hij het referendum over 

de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) niet ziet als een 

echt referendum, omdat het afschaffen van raadgevende referenda in het 

regeerakkoord staat. Driekwart (75%) van de deelnemers kan die uitspraak 

niet waarderen. Ook de meeste CDA-kiezers hebben geen begrip voor hun 

leider (53%). Een van hen schrijft: "Juist de man die mij moet 

vertegenwoordigen verwerpt mijn mening over de aftapwet voordat ik die 

heb gegeven. Ik vind dat arrogant.” Alleen de VVD-achterban staat in 

meerderheid achter Buma. 

 

Tweederde (65%) steunt het houden van het referendum, dat in maart 

2018 gepland staat. Over wat het kabinet met de uitslag moet doen zijn 

mensen verdeeld. De helft (47%) vindt dat het kabinet de uitslag altijd 

moet overnemen. Dat zijn vooral kiezers van PVV, SP, 50PLUS en FvD. De 

andere helft (48%) vindt dat het kabinet op basis van de uitslag zelf een 

keuze moet maken. De uitslag van het referendum is niet bindend. 
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2. Vragen: Buma en de aftapwet 

 
Er wordt komend jaar een referendum gehouden over de ‘aftapwet’. De wet 

is al aangenomen, maar als bij dat referendum de opkomstdrempel van 30 

procent gehaald wordt moet de Tweede Kamer zich daar opnieuw over 

buigen.  
 

Vindt u het een goede of een slechte zaak als er een referendum 

wordt gehouden over de nieuwe ‘Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten’? 

Een goede zaak 65% 

Een slechte zaak 27% 

Weet niet / geen mening 8% 

 

Bent u voor of tegen de invoering van de nieuwe Wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten? 

Ik ben voor invoering 34% 

Ik ben tegen invoering 53% 

Weet niet / geen mening 

 

Sybrand Buma heeft dit weekend gezegd dat het kabinet de uitslag van het 

referendum over de 'aftapwet' zal negeren, omdat het raadgevend 

referendum in Nederland sowieso wordt afgeschaft. 

Het afschaffen van het raadgevend referendum staat in het regeerakkoord. 

Het referendum over de aftapwet was al aangevraagd en gaat wel door. 

Buma zei dit weekend dat hij het aftapwet-referendum 'niet zal 

beschouwen als een echt referendum’. 
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Omdat het referendum raadgevend is, hoeft het kabinet de uitslag niet 

verplicht over te nemen. 

 

In hoeverre heeft u begrip voor de opmerking van Sybrand Buma 

dat het kabinet de uitslag van het referendum gaat negeren, 

ongeacht de uitslag? 

Wel begrip 23% 

Geen begrip 75% 

Weet niet / geen mening 2% 

 

Begrip voor de opmerking van Buma, uitgesplitst naar politieke achterban: 

VVD: begrip (50%), geen begrip (48%) 

PVV: Begrip (4%), geen begrip (95%) 

CDA: Begrip (44%), geen begrip (53%) 

D66: Begrip (18%), geen begrip (80%) 

GL: Begrip (11%), geen begrip (89%) 

SP: Begrip (5%), geen begrip: (94%) 

PvdA: Begrip (16%), geen begrip (81%) 

CU: Begrip (41%), geen begrip (56%) 

FvD: Begrip (4%), geen begrip (96%) 


