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Samenvatting

'Eerst zien, dan geloven' 
Naast politieke verantwoordelijkheid, neemt het kabinet ook 
maatregelen om herhaling van een situatie als de toeslagenaffaire in 
de toekomst te voorkomen. Zo komt er een nieuw toeslagensysteem, 
komt er meer openheid over genomen besluiten en wordt er een 
staatscommissie ingesteld om discriminatie door de overheid tegen 
te gaan. Eerder werd al bekend dat gedupeerde ouders zo snel 
mogelijk 30.000 euro krijgen. 

Tweederde (64 procent) heeft er weinig vertrouwen in dat deze 
maatregelen gaan helpen. De zin 'Eerst zien, dan geloven' komt 
tientallen keren terug in de reacties van deelnemers. Ook vrezen 
mensen dat het lang zal duren totdat de aanpassingen effect hebben: 
"Ik weet niet wat ze anders moeten doen, maar het gaat nog zo lang 
duren", verzucht een deelnemer.

Aftreden kabinet-Rutte III om toeslagenaffaire is goede zaak, vinden 6 op de 10 

De meeste mensen (58 procent) vinden het goed dat het kabinet-
Rutte III gisteren is afgetreden. Dat blijkt uit onderzoek van 
EenVandaag onder 25.000 leden van het Opiniepanel. Een deel 
zegt wel dat het van hen persoonlijk niet had gehoeven.  

In de ogen van veel deelnemers, ook stemmers van coalitiepartijen 
CDA, D66 en ChristenUnie, was de kabinetsval onvermijdelijk. Ze 
vinden het goed dat het kabinet op deze manier politieke 
verantwoordelijkheid neemt. Ook zeggen mensen dat ze het een 
'goed gebaar' vinden richting de gedupeerde ouders. 

'Had van mij niet gehoeven' 
Sommigen hebben er weliswaar begrip voor dat het kabinet 
verantwoordelijkheid heeft genomen door af te treden, maar zeggen 
daarbij dat het van hen persoonlijk niet had gehoeven. Van de helft 
(47 procent) had het kabinet mogen blijven zitten. "Het is een goed 
signaal naar de slachtoffers dat ze schuld bekennen", schrijft iemand. 
"Maar andere verantwoordelijken, zoals de Belastingdienst en 
topambtenaren ontspringen de dans. Voor mij persoonlijk was het 
niet nodig geweest." 

Een derde (34 procent) vindt het sowieso niet goed dat het kabinet is 
opgestapt. Volgens een deel van hen is het huidige kabinet niet 
schuldig aan de situatie. Anderen maken zich zorgen over de aanpak 
van de coronacrisis. 
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6 op 10 vinden aftreden goed
Aftreden kabinet

Heb je er wel of geen begrip voor dat het kabinet opstapt 
vanwege de toeslagenaffaire? 
Wel begrip 81% 
Geen begrip 17% 
Weet niet / geen mening 3% 

"Van mij had het kabinet niet hoeven opstappen." 
Mee eens 47% 
Mee oneens 48% 
Weet niet / geen mening 4% 
 
'Het is symboolpolitiek dat het kabinet nu is opgestapt naar 
aanleiding van de toeslagenaffaire.' 
Mee eens 71% 
Mee oneens 22% 
Weet niet / geen mening 8% 

Minister Eric Wiebes stopt op eigen initiatief per direct als minister 
van Economische Zaken en Klimaat vanwege zijn rol in de 
toeslagenaffaire. Hij voelt zich 'zwaar medeverantwoordelijk'. In het 
vorige kabinet Rutte was hij staatssecretaris van Financiën. Hij komt 
niet terug in het demissionaire kabinet.    
Vind je het een goede of een slechte zaak dat minister Eric 
Wiebes per direct stopt als minister? 
Een goede zaak 76% 
Een slechte zaak 13% 
Weet niet / geen mening 11% 

Vind je het een goede of een slechte zaak dat het het kabinet 
opstapt vanwege de toeslagenaffaire? 
Een goede zaak 58% 
Een slechte zaak 34% 
Weet niet / geen mening 8% 

 

Aftreden kabinet

Van de helft had aftreden niet gehoeven
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Inhoudelijke reactie toeslagenaffaire

           

Weinig vertrouwen in nieuwe maatregelen 

Reactie toeslagenaffaire

  Voldoende of onvoldoende gedaan?

Het kabinet treedt af vanwege de toeslagenaffaire en minister 
Wiebes treedt per direct terug. Ook kondigde premier Rutte 
verschillende maatregelen aan die moeten voorkomen dat burgers in 
de toekomst weer op grote schaal worden gedupeerd door de 
overheid, zoals een nieuw toeslagensysteem, een betere 
informatievoorziening, en een Staatscommissie Discriminatie en 
Racisme.    
Vind je dat het kabinet nu voldoende of onvoldoende 
verantwoordelijkheid genomen heeft voor de fouten die gemaakt 
zijn rond de kinderopvangtoeslag?  
Voldoende 40% 
Onvoldoende 51% 
Weet niet / geen mening 9% 

 

Mensen die vinden dat er onvoldoende verantwoordelijkheid is 
genomen, vinden vooral dat ook bij uitvoerende instanties (bv 
de Belastingdienst) en ministeries (bv van Financiën of Sociale 
Zaken) mensen weg moeten of dat afgetreden ministers geen 
lijsttrekker mogen zijn. 

Premier Rutte kondigde ook verschillende maatregelen aan die de 
lopende problemen rond de kinderopvangtoeslag moeten aanpakken, en 
herhaling in de toekomst moeten voorkomen. Eerder werd bekend dat 
gedupeerde ouders 30.000 euro krijgen als voorlopige compensatie voor 
financieel leed. Er komt een nieuw toeslagensysteem en een betere 
informatievoorziening. Zo wordt alle informatie die ten grondslag ligt 
aan kabinetsbesluiten vanaf nu direct openbaar gemaakt. Ook komt er 
een staatscommissie die onderzoek doet naar discriminatie en racisme 
door de overheid.  
In hoeverre heb je er vertrouwen in dat dit pakket voldoende gaat 
helpen om herhaling van grootschalige problemen tussen burger en 
overheid, zoals met de kinderopvangtoeslag, in de toekomst te 
voorkomen? 
Veel vertrouwen 5% 
Redelijk veel vertrouwen 25% 
Niet zo veel vertrouwen 39% 
Helemaal geen vertrouwen 25% 
Weet niet / geen mening 7% 

'Ik had liever gezien dat het kabinet eerst het debat had gevoerd.'  
Mee eens 45% 
Mee oneens 38% 
Weet niet / geen mening 17%
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Vooral mensen die nu VVD, CDA, D66 of de ChristenUnie zouden 
stemmen, zijn positief over de afgelopen jaren Rutte III, maar ook 
tweederde van de SGP-stemmers, de helft van de PvdA-stemmers en 
vier op de tien GroenLinks-stemmers hebben een positief 
eindoordeel. 

Vier verschillende partijen 
Deelnemers roemen vooral de inzet van het kabinet tijdens de 
coronacrisis, het gesloten pensioenakkoord en het economische 
beleid van Rutte III. Ook vinden veel mensen het knap dat vier 
verschillende partijen jarenlang zonder veel geruzie hebben 
samengewerkt. 

43 procent vindt dat kabinet het slecht heeft gedaan. Zij vinden 
bijvoorbeeld dat het kabinet teveel beloftes doet die het niet 
nakomt, dat de marktwerking is doorgeslagen, of dat er te weinig 
aandacht is voor het klimaat. 

Rutte mag opnieuw premier worden, vinden stemmers op coalitiepartijen 
•  

Van de meeste mensen die op coalitiepartijen stemmen, mag Mark 
Rutte opnieuw premier worden. Dat blijkt uit onderzoek van 
EenVandaag onder 25.000 leden van het Opiniepanel. Onder 
oppositiekiezers is hier geen meerderheid voor. 

Uit eerder onderzoek bleek al dat bijna alle VVD-stemmers vinden 
dat Mark Rutte lijsttrekker mag worden bij de verkiezingen in maart. 

'Coalitiepartijen mogen weer samenwerken' 
Veel VVD-, CDA-, D66- en ChristenUnie-stemmers zijn tevreden over 
hoe het kabinet het heeft gedaan. In de laatste zetelpeiling van 
EenVandaag en Ipsos staat de huidige coalitie er goed voor. Eind 
december noteerden de VVD, het CDA, D66 en de ChristenUnie 
samen 81 zetels, meer dan ze er nu in de Tweede Kamer hebben. 

Tegenover de vraag of de huidige vier coalitiepartijen in een nieuw 
kabinet weer samen mogen regeren, staan de kiezers van alle vier de 
coalitiepartijen positief. 

Meeste mensen kijken positief terug op Rutte III 
Het kabinet Rutte III heeft bijna 3,5 jaar geregeerd. De meeste 
mensen (55 procent) vinden dat het kabinet het over het algemeen 
goed heeft gedaan. Dat ruim de helft positief terugkijkt op het 
kabinet, is relatief hoog vergeleken met het vorige kabinet. In 2017 
gaf slechts 38 procent een positief eindoordeel over het kabinet 
Rutte II van VVD en PvdA. 
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https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/helft-wil-dat-kabinet-opstapt-na-toeslagenaffaire-andere-helft-houdt-vertrouwen/
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55%: 'Rutte III heeft het goed gedaan'
Terugblik Rutte III

Vind je het wel of niet acceptabel als VVD, CDA, D66 en 
ChristenUnie weer met elkaar zouden gaan regeren in het 
volgende kabinet?  
Dat vind ik wel acceptabel 44% 
Dat vind ik niet acceptabel 45% 
Weet niet / geen mening 11% 
 
Vind je het wel of niet acceptabel als Mark Rutte weer premier 
wordt van het volgende kabinet?  
Dat vind ik wel acceptabel 46% 
Dat vind ik niet acceptabel 47% 
Weet niet / geen mening 7% 

We stellen je nu enkele vragen over het kabinet Rutte III. Het gaat 
niet alleen over de toeslagenaffaire, maar over de hele 
kabinetsperiode. Het kabinet trad in 2017 aan.   
Als je kijkt naar de afgelopen jaren, hoe heeft het kabinet Rutte 
III het dan volgens jou gedaan? 
Heel goed 14% 
Redelijk goed 41% 
Redelijk slecht 22% 
Heel slecht 21% 
Weet niet / geen mening 2% 

 

Terugblik Rutte III

Coalitiekiezers: weer samen regeren



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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Aan het onderzoek, gehouden op 15 en 16 januari 2021, deden 
24.884 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.

mailto:rozemarijn.lubbe@eenvandaag.nl

