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ZEKER WETEN

Het Ipsos/NOS Prinsjesdagonderzoek 2021
Ieder jaar rondom Prinsjesdag voert Ipsos samen met de NOS een opiniepeiling uit onder de Nederlandse
bevolking. Net als in 2020 zal Prinsjesdag in aangepaste vorm plaatsvinden vanwege het coronavirus. Er is geen
publiek aanwezig, de rijtoer met de Glazen Koets gaat niet door en de Koning spreekt de Troonrede uit in de
Grote Kerk.
Toch wordt de samenleving langzaam weer geopend. Vanaf 25 september zal de anderhalvemetermaatregel
worden losgelaten, vervalt het thuiswerkadvies, en worden de mogelijkheden voor evenementen en horeca
enigszins – en onder voorwaarde van controle op de ‘coronapas’ – versoepeld. De economie trekt als gevolg van
het openen van de samenleving weer aan. Het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht dan dat de economie
snel zal herstellen en dit jaar zal groeien met ongeveer 3%.
Tegelijkertijd komt Prinsjesdag dit jaar op een politiek gevoelig moment. Het huidige kabinet Rutte III is al 8
maanden – sinds januari – demissionair en de formatie bevindt zich in een impasse. Op het moment van
schrijven is er nog geen zicht op de vorming van een nieuw kabinet.
De opening van het nieuwe parlementaire jaar is een goed moment om Nederlanders te vragen hoe zij tegen dit
alles aan kijken. Hoe percipiëren zij de aantrekkende economie? Hoe zijn burgers in zijn algemeenheid gestemd
over de toekomst van Nederland? Welke maatschappelijke thema’s vinden zij belangrijk? Wat doet de lange
formatie met het vertrouwen in de politiek?
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Onderzoeksopzet

In dit onderzoek is een representatieve steekproef van 1993 mensen ondervraagd om erachter te komen wat de
perceptie is van de Nederlandse economie, het huidige demissionaire kabinet en verschillende actuele politieke
kwesties. Het rapport bestaat uit drie delen: de publieke perceptie van de economie, de beoordeling van het
demissionaire kabinet Rutte III en de publieke opinie aangaande actuele politieke kwesties.
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Inleiding
Met Prinsjesdag wordt het symbolische startschot gegeven voor het nieuwe parlementaire jaar. Politiek
gezien zal Prinsjesdag dit jaar echter een andere betekenis hebben. Door de vastgelopen formatie na de
Tweede Kamer verkiezingen in maart 2021 is er nog geen nieuw kabinet gevormd. Daarom zal demissionair
minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting opnieuw aan de Tweede Kamer
aanbieden.
2021 blijkt tot nu toe een turbulent politiek jaar te zijn. Al vroeg in het jaar – op 15 januari – bood het
kabinet collectief zijn ontslag aan als reactie op een zeer kritisch rapport van de Parlementaire
ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag die werd ingesteld na de ‘toeslagenaffaire’. Ongeveer twee
maanden later vonden de Tweede Kamerverkiezingen al plaats, dit jaar vanwege de coronacrisis
uitgesmeerd over drie dagen en met de mogelijkheid tot het stemmen per brief. De angst voor corona leek
kiezers niet te deren: de opkomst was met ruim 78% hoog.
De formatie van een nieuw kabinet raakte al snel in een diepe crisis verzeild toen een memo van één van
de verkenners, Kajsa Ollongren, te zien was op een foto. Het inmiddels beruchte ‘functie elders’, een
opmerking die betrekking had op de positie van CDA-kamerlid Pieter Omtzigt, bracht vooral de positie van
demissionair premier Rutte in gevaar. De Tweede Kamer nam een motie van afkeuring aan tegen Rutte met
brede steun van zowel de coalitiepartijen D66, ChristenUnie en CDA als de voltallige oppositie. Rutte
beloofde beterschap, maar de formatie werd sindsdien niet meer vlot getrokken.
Ondertussen zijn er een aantal dossiers die om oplossingen schreeuwen. De stikstofuitstoot moet omlaag
om aan Europese normen voor de natuurbescherming te voldoen. Al in 2019 besloot het kabinet om de
maximumsnelheid te verlagen, maar dit bleek niet genoeg. Nu liggen er plannen klaar om boeren te
onteigenen om zodoende de uitstoot van stikstof onder controle te krijgen. En het tekort aan betaalbare
huur- en koophuizen is zo nijpend dat er gesproken wordt van een ‘woningcrisis’, waar vooral jongeren
onder te lijden hebben. Deze maand was er in Amsterdam een demonstratie tegen de woningnood. Dan is
er natuurlijk ook nog de klimaatcrisis, die zich deze zomer in al zijn hevigheid manifesteerde in Limburg, dat
werd getroffen door hevige regenval en overstromingen. De coronacrisis is ook nog niet ten einde, hoewel
vanaf 25 september een aantal maatregelen wordt versoepeld. Mede daarom zijn de economische
vooruitzichten positief.
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Belangrijkste conclusies
Politiek

Economie
▪ De economische gevolgen van de coronacrisis zijn voor veel Nederlanders
duidelijk merkbaar. Een kwart van de bevolking zegt dat de coronacrisis
negatieve gevolgen heeft voor de persoonlijke financiële situatie. Dat aandeel is
vergelijkbaar met vorig jaar. Ondanks de gunstige vooruitzichten – het Centraal
Planbureau verwacht dit jaar een economische groei van ongeveer 3% - zegt een
ruime meerderheid op dit moment nog niets te merken van de aantrekkende
economie.
▪ Toch is Nederland niet alleen maar negatief gestemd over de economie.
Ongeveer zes op de tien Nederlanders kunnen goed rondkomen; dat aandeel is
vrij stabiel door de jaren heen. De groep burgers die zegt net niet, of maar net,
te kunnen rond komen is sinds de coronacrisis niet groter geworden.
▪ Daarnaast zijn Nederlanders positiever gestemd over de economische
vooruitzichten dan vorig jaar. Ongeveer 30% van de bevolking verwacht een
verbetering van de economie, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. En
waar vorig jaar nog meer dan de helft van alle Nederlanders een verslechtering
van de economische situatie voorzag, verwacht nu nog maar een vijfde van alle
burgers een neergang. Er is dus dit jaar weer ruimte voor een positief
economisch sentiment.

▪ Het vertrouwen van Nederlanders in de politiek heeft in het afgelopen jaar een
knauw gekregen. Een meerderheid van zes op de tien Nederlanders heeft
‘weinig’ of ‘heel weinig’ vertrouwen in de landelijke politiek. Dat is een forse
stijging ten opzichte van vorig jaar; toen zeiden circa vier op de tien
Nederlanders geen vertrouwen te hebben. Het vertrouwen in zowel het
demissionaire kabinet als in demissionair premier Rutte laat een vergelijkbaar
beeld zien. Ruim zes op de tien Nederlanders hebben geen vertrouwen meer in
het huidige demissionaire kabinet, en meer dan de helft van de bevolking heeft
ook geen vertrouwen meer in demissionair premier Rutte.
▪ Vorig jaar zagen we nog toenemend vertrouwen in het kabinet, de premier en
de politiek in zijn algemeenheid. Dat was een effect van de eerste fase van de
uitbraak van het coronavirus in Nederland, toen het kabinet ingrijpende
maatregelen trof om de coronacrisis te beteugelen. Inmiddels is dat vertrouwen
dus grotendeels verdampt.
▪ Er is niet één duidelijke reden voor het afnemende vertrouwen in de politiek.
Veel Nederlanders noemen de toeslagenaffaire – en de nasleep daarvan – als
oorzaak voor het lage vertrouwen. Maar ook op het gebied van belangrijke
thema’s wordt veel aangedragen. Die belangrijke thema’s zijn zorg, de
woningmarkt en het klimaat. Het trage verloop van de formatie van een nieuw
kabinet, en daarmee het uitblijven van duidelijke beleidskeuzes op deze
dossiers, voedt het wantrouwen in de politiek.
▪ Het waardering voor het demissionaire kabinet is door het verloop van de
formatie gekelderd. Rond de verkiezingen kreeg het demissionaire kabinet Rutte
III nog een rapportcijfer rond de 6.0, inmiddels is dat met een 4.9 een forse
onvoldoende. De hoofdrolspelers in de formatie komen er ook niet goed vanaf.
Demissionair premier Rutte wordt door Nederlanders beoordeeld met een 5.0
(vorig jaar nog een 6.2) en Sigrid Kaag krijgt een 4.4 (vorig jaar een 5.7). De
beoordeling van Wopke Hoekstra daalt het hardst: van een 6.7 vorig jaar naar
een 5.0 nu.
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Percepties van de economie
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Percepties van de economie

Nog steeds vinden zes op de tien Nederlanders dat het de slechte kant opgaat met
Nederland
•

Alles bij elkaar genomen, vindt u dat het op dit moment de goede of de slechte kant opgaat met Nederland?

25%
24%
De goede kant

35%
37%
37%

2021

•

2020
2019

59%
59%
De slechte kant

Weet niet/geen mening

48%
44%
41%
16%
17%
17%
19%
23%

Basis: Nederlanders 18+ (2017 – 2020: n=circa 1000; 2021: n=1993), nationaal representatieve
steekproeven, veldwerk 2021: 8-14 september.

2018

2017

•

Het aantal Nederlanders dat
vindt dat het de slechte kant
opgaat met Nederland, is sinds
2018 sterk toegenomen. Deze
trend lijkt echter te stagneren:
net als in 2020 zegt in 2021 59%
dat het de slechte kant opgaat
met Nederland.
Mannen zijn positiever gestemd
dan vrouwen: 32% van de
mannen vindt dat het de goede
kant opgaat met Nederland,
tegenover 19% van de vrouwen.
Jongeren zijn positiever dan
ouderen. Onder jongeren (18-34
jaar) zegt 52% dat het de slechte
kant opgaat, terwijl 30% vindt dat
het de goede kant opgaat. Het
aandeel sceptici ligt onder
ouderen (55+) op 62%; 24% van
hen vindt juist dat het de goede
kant opgaat.

Significante daling/stijging ten opzichte van een jaar geleden
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Percepties van de economie

Een kwart van alle Nederlanders ondervindt negatieve financiële gevolgen van de
coronacrisis
In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling:
De coronacrisis heeft negatieve gevolgen voor mijn persoonlijke financiële situatie op dit moment.

Drie op de tien jongeren (18-34 jaar)
zeggen last te hebben van de
coronacrisis. Onder ouderen (55+)
ligt dat aandeel met 22% iets lager.

Weet ik niet

2021

2020

43%

39%

(Helemaal) mee oneens

Basis: Nederlanders 18+ ( 2020: n=1050; 2021: n=1993), nationaal representatieve steekproeven,
veldwerk 2021: 8-14 september.

29%

30%

Neutraal

26%

2%

3%

28%

(Helemaal) mee eens

Significante daling/stijging ten opzichte van een jaar geleden
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Percepties van de economie

Desondanks kan een meerderheid nog goed rondkomen

Welk van de onderstaande uitspraken past het best bij u?

Ik kan goed rondkomen
46%
35%
38%
39%
39%
38%
39%
36%
40%

Ik kan maar net rondkomen

Ik kan net niet rondkomen

Ik kan beslist niet rondkomen

6%
6%
6%
6%
7%
9%
5%
9%

57%
55%
54%
53%
51%
50%
56%

2021
2020
2019
2018
2017

▪ Hoogopgeleide mensen kunnen
beter rondkomen dan
laagopgeleide mensen: 66% geeft
aan goed rond te kunnen komen,
onder laagopgeleiden is dit 45%.
▪ Ouderen (55+) kunnen
gemakkelijker rondkomen dan
jongeren (18-34 jaar). Van de
ouderen geeft 61% aan goed
rond te kunnen komen, terwijl dit
bij jongeren op 51% ligt.

2016

2015
2014

2%
1%
2%
2%
4%
2%
3%
5%

Basis: Nederlanders 18+ (2014 – 2020: n=circa 1000; 2021: n=1993), nationaal representatieve steekproeven,
veldwerk 2021: 8-14 september.

Significante daling/stijging ten opzichte van een jaar geleden
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Percepties van de economie

Een grote meerderheid van de bevolking merkt (nog) niets van het aantrekken van de
economie
Diverse instanties, als het CBS* en het CPB**, verwachten dat de Nederlandse economie snel zal herstellen en zal groeien
met ruim 3%. In hoeverre merkt u hier in uw directe omgeving nu al iets van?

Ik merk het sterk

Ik merk het een beetje

Ik merk er niets van

Basis: Nederlanders 18+ (n=1993), nationaal representatieve steekproef,
8-14 september 2021.

Vooral ouderen (55+) merken weinig
van het herstel van de Nederlandse
economie (78%), onder jongeren is
dat 63%.

6%

24%

69%

* CBS: Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt en publiceert allerlei statistische
gegevens van maatschappelijke en economische aard.
** CPB: Het Centraal Planbureau (CPB) doet wetenschappelijk onderzoek dat politici en
beleidsmakers kunnen gebruiken bij het nemen van besluiten over beleidsvraagstukken.
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Percepties van de economie

In vergelijking met vorig jaar zijn Nederlanders een stuk positiever over de Nederlandse
economie: een derde denkt dat de situatie het komend jaar zal verbeteren
Als u denkt aan de komende twaalf maanden, denkt u dat de economische situatie in Nederland
beter wordt, hetzelfde blijft of slechter wordt?

De situatie verbetert

15%
15%

31%
22%
22%

2021
2020

27%

2019
32%

30%
De situatie blijft hetzelfde

2018
2017

46%
55%
56%
56%
51%

22%
De situatie verslechtert
16%
17%
17%

23%

Basis: Nederlanders 18+ (2015 – 2020: n=circa 1000; 2021: n=1993), nationaal representatieve steekproeven,
veldwerk 2021: 8-14 september.

31%

2016

▪ Het aantal Nederlanders dat
denkt dat de economische
situatie in Nederland beter
wordt, is verdubbeld tegenover
2020. Waar in 2020 nog 15%
dacht dat de economische
situatie zou verbeteren, is dit in
2021 gestegen naar 31%.
▪ Vooral hoogopgeleiden zijn
positief: 42% denkt dat de
economische situatie zal
verbeteren. Onder
laagopgeleiden is dit 31%.

2015
61%

56%

Significante daling/stijging ten opzichte van een jaar geleden
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Het demissionaire
kabinet Rutte III
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(Demissionair) kabinet Rutte III

Het vertrouwen in de politiek, het kabinet en de premier is flink gedaald; een
meerderheid van de Nederlanders heeft (heel) weinig vertrouwen
In hoeverre heeft u vertrouwen in…

De landelijke politiek

2021

61%
38%

2019

Het huidige (demissionaire) kabinet*

2021

De (demissionaire) premier*

56%

46%
54%

6%

6%

30%
38%
47%

6%
6%

47%
40%

63%

2020
2019

6%

33%

2020

2018

Neutraal of Weet
niet/geen mening

56%

6%
6%

47%

2018

54%

40%

6%

2021

56%

38%

6%

32%

2020
2019

2018

46%
57%
(heel) weinig

Basis: Nederlanders 18+ (2018 - 2020: n=circa 1.000; 2021: n=1993), nationaal representatieve steekproeven, veldwerk 2021: 8-14
september. * In 2021 zijn het kabinet en de premier demissionair

63%
48%
37%

5%
6%
6%

een beetje/veel

Significante daling/stijging ten opzichte van een jaar geleden
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(Demissionair) kabinet Rutte III

Scepcis over de politiek is breed gedragen, maar extra sterk onder kiezers van
flankpartijen
In hoeverre heeft u vertrouwen in de landelijke politiek?
Totaal

61%

33%

Forum voor Democratie (n=80) 90%

6%

PVV (n=171)

86%

SP (n=94)

85%

JA21 (n=57)

10%
14%

76%

20%

Partij voor de Dieren (n=61)

66%

PvdA (n=90)

66%

27%
34%

GroenLinks (n=81)

58%

40%

ChristenUnie (n=53)

58%

41%

Volt (n=41)

58%

40%

CDA (n=150)

57%

D66 (n=237)
VVD (n=345)

▪ Vooral onder kiezers van partijen
op de flanken van het politieke
spectrum (FVD, PVV, SP, JA21) ligt
het vertrouwen in de landelijke
politiek erg laag.
▪ Kiezers van de partijen die deel
uitmaken van het huidige
demissionaire kabinet hebben
meer vertrouwen in de politiek.

42%
43%

55%

40%

57%
(heel) weinig

Basis: Nederlanders 18+ (n=1993), nationaal representatieve steekproef, 8-14 september 2021. Rest tot 100%
neutraal of weet ik niet/geen mening.

een beetje/veel
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(Demissionair) kabinet Rutte III

Verloop van de formatie en scepsis over politici spelen een belangrijke rol bij het gebrek
aan vertrouwen in de politiek

Wat is de belangrijkste reden dat u (heel) weinig vertrouwen heeft in de landelijke politiek?

‘Als je kijkt naar de toenemende inkomensongelijkheid, de
woningcrisis, leerachterstanden in het onderwijs, nee dan
heb ik geen vertrouwen.’
‘Als ik kijk hoe de politiek op dit moment niet wil
samenwerken, alleen maar bezig lijkt te zijn met de eigen
achterban en niet werkt vanuit visie en doelen, geeft mij dat
weinig vertrouwen in deze mensen.’
‘Dat er geen regering wordt gevormd is buitengewoon
ernstig. Verder nemen de tegenstellingen toe.’
‘Dat ze elkaar buitensluiten i.p.v. proberen samen tot
oplossingen te komen. Personen lijken belangrijker dan de
inhoud.’

‘Gaat niet meer over normen en waarden, de menselijke
maat is weg.’

Totaal

61%

34%

Leeftijd
18 - 34 jaar

51%

39%

‘Alleen maar bezig met eigen belangen en veel te weinig
met (lange termijn) beleid.’
35 - 54 jaar
’Als er al geen formatie gevormd kan worden doordat men
niet met elkaar wil samenwerken, hoe denken ze dan
samen een land te kunnen besturen.’

55+

59%

34%

68%

29%

‘Ik zie onvoldoende urgentie en onjuiste prioriteiten.’
(Heel) weinig vertrouwen

Een beetje/veel vertrouwen

‘Er wordt niet geluisterd naar het volk.’

Het gebrek aan vertrouwen in de politiek is onderen
ouderen (55+) iets sterker dan onderen jongeren (18-34
jaar).

Basis: Nederlanders 18+ (n=1245) die (heel) weinig vertrouwen hebben in de landelijke politiek, nationaal representatieve steekproef, 8-14
september 2021. Dit is een selectie van de gegeven open antwoorden.

Basis: Nederlanders 18+ (n=1993), , nationaal
representatieve steekproef, 8-14 september 2021.
Rest tot 100% neutraal of weet ik niet/geen mening
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(Demissionair) kabinet Rutte III

Nederlanders geven veel verschillende redenen voor het lage vertrouwen in de politiek: het
verloop van de formatie, de toeslagenaffaire, maar ook beleid op zorg en woningmarkt

Ik heb (heel) weinig vertrouwen in de landelijke politiek:
Vanwege het beleid op het gebied van
'Gezondheidszorg'

55%

Vanwege het beleid op het gebied van
'Pensioenen'

Vanwege het beleid op het gebied van
'Woningmarkt'

54%

Vanwege het beleid op het gebied van
'Onderwijs'

Vanwege het verloop van de
kabinetsformatie

53%

Vanwege het beleid op het gebied van
'Stikstof'

29%
30%

36%
31%

Vanwege de kindertoeslagenaffaire

41%

Vanwege het beleid op het gebied van
'Veiligheid'

Vanwege het beleid op het gebied van
'Immigratie en asiel'

41%

Vanwege de evacuatie van Afghanen en
Nederlanders uit Afghanistan

26%
26%

Vanwege het beleid op het gebied van
'Ouderenzorg'

39%

Omdat ik me niet vertegenwoordigd voel

Vanwege het beleid op het gebied van
'De coronacrisis'

39%

Omdat ik me niet gehoord voel

23%

Vanwege het beleid op het gebied van
'Klimaat en duurzaamheid'

38%

Vanwege het beleid op het gebied van
'Werkgelegenheid'

22%

Basis: Nederlanders 18+ (n=1245) die (heel) weinig vertrouwen hebben in de landelijke politiek, nationaal
representatieve steekproef, 8-14 september 2021.
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(Demissionair) kabinet Rutte III

Het rapportcijfer voor het kabinet daalt sterk tijdens formatie
6,8

Week 19

6,7

Eerste versoepelingen
coronamaatregelen
aangekondigd

6,6

Kabinet demissionair

Week 30

6.7

Akkoord Europees
herstelfonds

6,5
6,4
6,3
6,2
6,1

Week 12

Televisietoespraak

Gemeenteraadsverkiezingen
&
WiV-referendum

Week 11

5,8

5.7

Tweede Kamerdebat over
afschaffing dividendbelasting

5,7

5,5

Week 26

Omstreden
uitspraken Stef Blok
lekken uit

Beëdiging
kabinet

5,2

Week 28

Week 7

5,1

Aftreden Halbe
Zijlstra

5,0

Afschaffing
raadgevend
referendum 5.1

Tweede Kamerverkiezingen
2021
Week 12

Week 51

Notities Ollongren over
kabinetsformatie uitgelekt

5.8

Week 27

Week 24
Week 9

Europese
Parlements
verkiezingen

Week 5

5.9

Publicatie
kritisch rapport
kindertoeslagen
affaire

Eerste coronabesmetting in
Nederland vastgesteld

Week 21

Versoepelingen nachtleven
en evenementen
aangekondigd

5.3

Versoepelingen
nachtleven en
evenementen
weer
teruggedraaid

Week 52

5.1

5.1

Akkoord

stikstofmaatregelen

4.9

Akkoord
kinderpardon

4,9

5.7

Provinciale
Statenverkiezingen

5.4
5.3

Geen extra
loonsverhoging in
de zorg

6.1

Week 12

5,4
5,3

Week 34

Klimaatakkoord

Week 29

Week 43

Aftreden Kabinet Rutte 3 –
om kindertoeslagenaffaire
Week 11

Persconferentie
Rutte en Van Dissel

Week 17

5,9

6.2

Rutte

6,0

5,6

Week 2

Week 12

4.9

4,8
44 48 51
2017

5

9

2018

12 17 22 26 31 36 39 44 48 51

5

9

2019

12 18 21 26 31 36 38 44 48 52

5

9

14 18 22 27 31 36 40 44 48 52

2020

Basis: Nederlanders 18+ (n= ongeveer 1.000 per meting), nationaal representatieve steekproeven. Data is verzameld in de maandelijkse meting van De Politieke Barometer.
Het rapportcijfer is het gemiddelde, op een schaal van 1-10.

4

7

9

10 11 16 21 26 30 35

Week

2021
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(Demissionair) kabinet Rutte III

Pieter Omtzigt op dit moment de best gewaardeerde politicus

7,0
6,0

6,0

Pieter
Omtzigt

Laurens
Dassen

Caroline
van der
Plas

Groep
Omtzigt

Volt

BBB

5,6

5,5

5,1

5,1

Gert-Jan
Lilian
Lilianne Kees van
Segers Marijnissen Ploumen der Staaij
CU

SP

PvdA

SGP

5,0

Mark
Rutte
VVD

5,0

5,0

5,0

Wopke
Esther
Joost
Hoekstra Ouwehand Eerdmans
CDA

PvdD

JA21

•

•

4,8

4,6

4,4

3,9

Jesse
Klaver

Geert
Wilders

Sigrid
Kaag

Wybren
van Haga

GL

PVV

D66

Groep
Van Haga

3,8

3,2

2,8

Farid
Liane den
Azarkan
Haan
DENK

Fractie
Den Haan

2,7

Thierry
Baudet

Sylvana
Simons

FVD

BIJ1

De nieuwkomers Laurens Dassen en Caroline van der Plas doen het goed: beide
lijsttrekkers krijgen een gemiddelde waardering van een zes, waarmee ze de best
beoordeelde politici zijn na Pieter Omtzigt.
De sleutelfiguren in de formatie, Mark Rutte, Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag,
scoren alle drie lager dan in 2020. Mark Rutte scoort een 5.0 (2020: 6.2), Wopke
Hoekstra scoort ook een 5.0 (2020: 6.7) en Sigrid Kaag scoort een 4.4 (2020: 5.7).

Basis: Nederlanders 18+ die bovenstaande politici kennen, nationaal representatieve steekproef, 8-14 september 2021; Omtzigt (n=1484), Dassen (n=518), van der Plas (n=994), Segers (n=1209), Marijnissen
(n=1441), Ploumen (n=1323), van der Staaij (n=1063), Rutte (n=1785), Hoekstra (n=1559), Ouwehand (n=886), Eerdmans (n=978), Klaver (n=1646), Wilders (n=1746), Kaag (n=1620), van Haga (n=839), Azarkan
(n=979), den Haan (n=541), Baudet (n=1621), Simons (n=1454).
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Actuele politieke kwesties

Kiezers zijn verdeeld over de beste combinatie van partijen voor het komende kabinet;
een minderheidskabinet van VVD en D66 kan op de minste steun rekenen
Hoe aantrekkelijk vindt u de volgende combinaties van partijen voor de vorming van het komende kabinet?
Neutraal of weet
niet/geen mening
VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks

39%

25%

36%

VVD, D66, CDA, PvdA

36%

23%

41%

VVD, D66, CDA, ChristenUnie

38%

23%

39%

Minderheidskabinet VVD, D66, CDA

VVD, D66, CDA, GroenLinks

Minderheidskabinet VVD, D66

40%

42%

51%

(Helemaal) niet aantrekkelijk

Basis: Nederlanders 18+ (n=1993), nationaal representatieve steekproef, 8-14 september 2021.

20%

18%

40%

41%

37%

12%

(Zeer) aantrekkelijk
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Actuele politieke kwesties

Kiezers van D66 zijn niet enthousiast over een minderheidskabinet met VVD en CDA

Minderheidskabinet VVD, D66

Totaal

51%

Minderheidskabinet VVD, D66, CDA

12%

Totaal

40%

VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks

Totaal

20%

VVD (n=345)
VVD (n=345)

39%

25%

VVD (n=345)

16%

47%

42%

26%

D66 (n=236)

40%

65%

(Helemaal) niet aantrekkelijk

7%

(Zeer) aantrekkelijk

CDA (n=150

46%

48%
21%

19%

19%

(Helemaal) niet aantrekkelijk

Basis: Nederlanders 18+ (n=1993), nationaal representatieve steekproef, 8-14 september 2021.

17%
17%

PvdA (n=90)
CDA (n=150)

25%

54%

D66 (n=236)
CDA (n=150)

D66 (n=236)

39%

36%

(Zeer) aantrekkelijk

GroenLinks (n=81)

(Helemaal) niet aantrekkelijk

12%

67%

5%

77%

(Zeer) aantrekkelijk
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Actuele politieke kwesties

Grote meerderheid is zeer kritisch over het verloop van de kabinetsformatie
In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Weet niet/geen
mening
Gelet op de problemen in ons land kunnen we ons geen
maandenlange formatie veroorloven.

De lange duur van de formatie is slecht voor mijn vertrouwen in
de Nederlandse politiek.

Het volgende kabinet moet evenveel mannen als vrouwen
bevatten.

5%

7%

14%

73%

15%

21%

(Helemaal) mee oneens

Basis: Nederlanders 18+ (n=1993), nationaal representatieve steekproef, 8-14 september 2021.

7%

7%

72%

42%

Neutraal

27%

▪ De lange duur van de formatie
raakt vooral het vertrouwen in de
politiek onder ouderen (55+):
80% van hen zegt dat de lange
duur van de formatie slecht is
voor hun vertrouwen in de
politiek, terwijl dit bij jongeren
(18-34 jaar) 60% is.
▪ Vrouwen zien liever evenveel
mannen als vrouwen in het
volgende kabinet dan mannen:
31% van de vrouwen geeft aan
dat het volgende kabinet
evenveel mannen als vrouwen
moet bevatten, 22% van de
mannen vindt dit ook.

10%

(Helemaal) mee eens
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Actuele politieke kwesties

Woningmarkt, zorg en klimaat zijn de belangrijkste onderwerpen voor burgers
Top 10 - belangrijkste onderwerpen waar het komende kabinet mee aan de slag moet

Woningmarkt

36%

Gezondheidszorg

33%

Klimaat en duurzaamheid

24%

Top 10 - Onderwerpen waar het komende kabinet minder aandacht aan moet besteden

Kunst en cultuur

21%

Ontwikkelingssamenwerking

20%

Europese integratie

19%

Betrouwbaarheid van de overheid

15%

Vrijheid van godsdienst

17%

Onderwijs

15%

Problemen rondom stikstof

17%

Immigratie en asiel

15%

Immigratie en asiel

15%

Armoede

13%

Defensie

10%

Pensioenen

12%

Klimaat en duurzaamheid

10%

Bestrijding van het coronavirus

12%

Bestrijding van het coronavirus

10%

Ouderenzorg

11%

Welzijn en sport

10%

Basis: Nederlanders 18+ (n=1993), nationaal representatieve steekproef, 8-14 september 2021.
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Actuele politieke kwesties

Jongeren vinden de woningmarkt belangrijker dan ouderen, terwijl ouderen juist de zorg
het belangrijkst vinden
Top 10 - belangrijkste onderwerpen waar het komende kabinet mee aan de slag moet
43%

Woningmarkt

33%
23%

Gezondheidszorg

36%
27%

Klimaat en duurzaamheid

23%
10%

Betrouwbaarheid van de overheid

20%
18%

Onderwijs

12%
17%
11%

Armoede
Pensioenen
Bestrijding van het coronavirus
Ouderenzorg

Ouderen (55+)

12%

Immigratie en asiel

Jongeren (18-34 jaar)

13%
6%

19%
14%

10%
8%

16%

Basis: Nederlanders 18+ (n=1993), jongeren (n=680), ouderen (n=788), nationaal representatieve
steekproef, 8-14 september 2021.
Significant hoger dan de andere groep
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Actuele politieke kwesties

Steun voor verdere versoepelingen coronamaatregelen; een derde vindt dat er pas
aanscherpingen moeten komen bij stijgingen ziekenhuisopnamen
Wat moet volgens u nu het uitgangspunt worden van het coronabeleid van de overheid?

De coronaregels loslaten

22%

De coronaregels versoepelen, maar weer aanscherpen als het
aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen stijgt

35%

De coronaregels versoepelen, maar weer aanscherpen als het
aantal besmettingen met corona toeneemt

De huidige coronaregels in stand houden

17%

10%

De huidige coronaregels in stand houden, en verder aanscherpen

7%

Weet ik niet / geen mening

8%

Basis: Nederlanders 18+ (n=1993), nationaal representatieve steekproef, 8-14 september 2021.

▪ Jongeren (18-34 jaar) vinden
vaker dan ouderen (55+) dat de
coronaregels volledig losgelaten
moeten worden: 28% versus 17%
onder ouderen.
▪ Vooral onder kiezers van FVD is
er veel steun voor het loslaten
van alle maatregelen (66%).
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Actuele politieke kwesties: coronabeleid

Kritiek op aanpak coronacrisis door Rutte en De Jonge toegenomen vergeleken met vorig
jaar
Hoe vindt u dat de volgende personen en organisaties de coronacrisis hebben aangepakt?
Weet niet / geen mening
Het RIVM
2021
2020
Uw veiligheidsregio

22%

64%

22%

63%

16%

2021

16%

14%
15%

33%

51%

38%

46%

2020
(Demissionair) premier Mark Rutte*

41%
2021

21%

2020
(Demissionair) minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge*

40%
2021

12%

48%
67%

47%
22%

59%

13%

13%
19%

2020
Uw burgermeester

14%

2021

15%

45%
41%

41%
43%

2020
(zeer) slecht

(zeer) goed

Basis: Nederlanders 18+ (2020: n=1.050; 2021: n=1.993), nationaal representatieve steekproeven, veldwerk 2021: 8-14 september.
* In 2021 zijn premier Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge demissionair
Significante daling/stijging ten opzichte van 2020
In 2020 was de vraagstelling: Wat vindt u van de aanpak van de coronacrisis door….:
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(Demissionair) kabinet Rutte III

Veel zorgen over impact coronabeleid op staatsschuld

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen:
Weet niet/geen
mening
Ik maak
me me
zorgen
datdat
de burger
opdraait
voor
de het afbetalen
Ik maak
zorgen
de burger
opdraait
voor
van
van de
de schuld
schuld die
die het kabinet heeft gemaakt om de economie te
redden.

9%

70%

16%

De coronamaatregelen moeten voorlopig opgeheven worden om
de economie te helpen.

32%

Het kabinet geeft teveel geld uit aan de steun van bedrijven
tijdens de coronacrisis.

33%

(Helemaal) mee oneens

Basis: Nederlanders 18+ (n=1993), nationaal representatieve steekproef, 8-14 september 2021.

26%

31%

Neutraal

4%

37%

30%

▪ Vooral laagopgeleiden vrezen dat
de burger opdraait voor de
afbetaling van de staatsschuld:
40% van de laagopgeleiden
maakt zich hier zorgen over
tegenover 29% onder
hoogopgeleiden.
▪ 19% van de jongeren (18-34 jaar)
vindt het noodzakelijk dat alle
coronamaatregelen worden
opgeheven, tegenover 12% van
de ouderen (55+).

6%

7%

(Helemaal) mee eens
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Actuele politieke kwesties

Bezorgdheid over het klimaat, maar ook over de kosten van klimaatbeleid

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen:
Weet niet/geen
mening

Hogere inkomens moeten meer betalen aan de kosten van
verduurzaming dan lagere inkomens.

Ik maak mij zorgen over de gevolgen van wereldwijde
klimaatverandering voor Nederland.

Ik ben bang dat het invoeren van de klimaatmaatregelen
mij persoonlijk te veel geld gaat kosten.

Het debat in Nederland over klimaatverandering is
overdreven.

16%

14%

16%

22%

55%

7%

25%

54%

7%

25%

38%

(Helemaal) mee oneens

Basis: Nederlanders 18+ (n=1993), nationaal representatieve steekproef, 8-14 september 2021.

10%

49%

24%

Neutraal

▪ Kiezers van JA21 maken zich het
minst druk over het klimaat:
maar 32% zegt zich zorgen te
maken over de gevolgen van
klimaatverandering voor
Nederland.
▪ 63% van de ouderen (55+) vindt
dat hogere inkomens meer
moeten betalen aan de kosten
van de verduurzaming dan lagere
inkomens. Onder jongeren (18-34
jaar) is dat 45%.

31%

8%

(Helemaal) mee eens
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Actuele politieke kwesties

Stimuleren van elektrisch rijden en invoering vliegtaks kunnen op steun rekenen,
verdeeldheid over inkrimping veestapel
Hieronder worden enkele maatregelen genoemd die genomen (kunnen) worden om klimaatverandering en de gevolgen
daarvan tegen te gaan. In hoeverre vindt u de volgende maatregelen wenselijk?
Weet niet /
geen mening
Bedrijven moeten meer doen om hun CO2 uitstoot te verminderen.

4%

Elektrisch rijden moet vooral voor lage en middeninkomens gestimuleerd
worden.

13%

Er moeten strengere regels komen voor het plaatsen van zonneweides (een
veld met zonnepanelen), zodat het past in het landschap.

13%

Het komende kabinet moet vliegen duurder maken.

53%

49%

25%

Nieuwe windmolens moeten alleen nog op zee worden geplaatst en niet op
het land.

45%

18%

Om de uitstoot van stikstof te verminderen, moet de veestapel fors inkrimpen.

38%

35%

Het kabinet moet vlees duurder maken door invoering van een extra belasting
(een vleestaks).

49%

Huiseigenaren moeten gedwongen worden om van het gas af te gaan.

50%

29%

24%

15%

(Zeer) onwenselijk
Basis: Nederlanders 18+ (n=1993), nationaal representatieve steekproef, 8-14 september 2021.

76%

5%

7%

7%

8%

▪ Bijna de helft van de
Nederlanders vindt een vliegtaks
een wenselijk idee, terwijl een
vleestaks weinig steun krijgt.
▪ Nederlanders zijn verdeeld over
het inkrimpen van de veestapel
om klimaatverandering tegen te
gaan. Aanhangers van linkse en
progressieve partijen (D66, PvdA,
GL) zijn in grote mate
voorstander, terwijl kiezers van
partijen als FVD, PVV en BBB
tegen zijn. Kiezers van VVD en
CDA zijn verdeeld.

7%

10%

9%

5%

(Zeer) wenselijk
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Actuele politieke kwesties

De overstromingen in Limburg hebben maar beperkt invloed gehad op de zorgen van
Nederlanders over klimaatverandering
Een paar weken geleden kreeg een groot deel van Limburg te maken met overstromingen door hevige regenval. Kunt u
aangeven welke van de onderstaande stelling het meest op u van toepassing is?

Ik maakte me voor de overstromingen geen zorgen over
klimaatverandering en dit is niet veranderd sinds de
overstromingen.

26%

Ik was voor de overstromingen in Limburg al bezorgd over
klimaatverandering en dit is niet veranderd sinds de
overstromingen.

Ik ben me door de overstromingen in Limburg meer zorgen gaan
maken over klimaatverandering.

Weet ik niet/geen mening

Basis: Nederlanders 18+ (n=1993), nationaal representatieve steekproef, 8-14 september 2021.

45%

▪ Jongeren (18-34 jaar) zijn zich,
meer dan ouderen, meer zorgen
gaan maken over
klimaatverandering door de
watersnood in Limburg.
▪ Hoogopgeleiden maken zich
meer zorgen over
klimaatverandering sinds de
overstromingen in Limburg dan
laagopgeleiden (56% versus
32%).
▪ Forum Voor Democratie
stemmers maken zich het minst
zorgen over klimaatverandering,
en zijn dit ook niet gaan doen
sinds de overstromingen. Meer
dan helft van hen (56%) zegt zich
geen zorgen te maken over
klimaatverandering.

16%

13%
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Actuele politieke kwesties

Drie op de tien Nederlanders – vooral jongeren - kunnen geen passende woonruimte
vinden
Nu volgen een aantal stellingen over de woningmarkt. In hoeverre bent u het eens met deze stellingen?

Weet niet/geen
mening
Door de crisis op de woningmarkt kan ik niet aan een passende
woonruimte komen.

Er moeten veel meer woningen worden gebouwd, ook als dat ten koste
gaat van landbouwgrond.

31%

21%

28%

Er moeten veel meer woningen worden gebouwd, ook als dat ten koste
gaat van natuurgebied.

26%

47%

(Helemaal) mee oneens

Basis: Nederlanders 18+ (n=1993), nationaal representatieve steekproef, 8-14 september 2021.

32%

15%

5%

41%

24%

Neutraal

▪ Bijna de helft van alle jongeren
(18-34 jaar) zegt momenteel niet
aan een passende woonruimte te
kunnen komen.
▪ Toch vinden ouderen (55+) vaker
dan jongeren (18-34 jaar) dat er
meer woningen moeten worden
gebouwd, ook als dat ten koste
gaat van natuurgebieden.
Jongeren vinden iets vaker dan
ouderen dat er geen
natuurgebieden mogen worden
opgeofferd om te bouwen.

24%

5%

(Helemaal) mee eens
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Actuele politieke kwesties

Bijna de helft van alle Nederlanders vindt dat we Afghaanse vluchtelingen die voor
Nederland hebben gewerkt hier naartoe moeten halen

Hieronder volgen nog twee stellingen over het Nederlandse beleid ten opzichte van Afghaanse vluchtelingen. In
hoeverre bent u het eens met deze stellingen?

Weet niet/geen
mening
Afghaanse vluchtelingen die niet voor Nederland hebben
gewerkt (of familie hebben die voor Nederland heeft
gewerkt), moeten zoveel mogelijk worden opgevangen in
de regio.

Het kabinet moet zich tot het uiterste inspannen om
Afghanen die voor Nederland gewerkt hebben in
Afghanistan, naar Nederland te halen.

48%

47%

(Helemaal) mee eens

Basis: Nederlanders 18+ (n=1993), nationaal representatieve steekproef, 8-14 september 2021.

Neutraal

23%

20%

9%

26%

20%

7%

Het zijn vooral kiezers van partijen
als GroenLinks, D66 en PvdA die
vinden dat het kabinet alles op alles
moet zetten om Afghanen die voor
Nederland hebben gewerkt hier
naartoe te halen. Kiezers van PVV,
FVD en JA21 willen dat niet.

(Helemaal) mee oneens
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Onderzoeksopzet

Methode

Meer informatie

De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op onlineonderzoek van Ipsos onder een representatieve steekproef van 1.993 stemgerechtigde
Nederlanders. Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproef en de samenstelling van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking op
de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en stemgedrag bij de laatste landelijke verkiezingen (de Tweede
Kamerverkiezingen van 15, 16 en 17 maart 2021) zijn door middel van een weging gecorrigeerd. De onnauwkeurigheidsmarges bij dit
onderzoek (uitgaande van een betrouwbaarheidsinterval van 95%) lopen uiteen van ongeveer 1% tot ongeveer 3%. De gegevens zijn
verzameld van woensdag 8 september tot en met dinsdagochtend 14 september 2021. Kleine partijen worden vanwege het lage aantal
waarnemingen niet getoond in de resultaten.

Ipsos heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de NOS.
Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met:

Aideen Hearn
Research Executive
aideen.hearn@ipsos.com

Maren Hekkema
Research Executive
maren.hekkema@ipsos.com

Sjoerd van Heck
Research Manager
sjoerd.vanheck@ipsos.com
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