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Bezuinigingen, Europa en H-woord drijven diepe kloof door 
electoraat 
 
43% van de Nederlanders verwacht dat het kabinet 2012 niet 
overleeft; pessimisme over toekomst Europa en euro 
 

Gedurende het jaar 2011 is het vertrouwen van de Nederlanders op alle fronten 

afgenomen: in de economie, in de regering, in het lidmaatschap van de EU en in de 

toekomst van de euro. Momenteel heeft slechts 20% van de Nederlanders vertrouwen 

in de huidige regering. Ruim vier op de tien (43%) verwachten dat het kabinet in 2012 

zal sneuvelen. Vaak genoemde redenen: de extra bezuinigingen, de eurocrisis en de 

hypotheekrenteaftrek. Wat deze laatste discussie betreft: het H-woord verdeelt 

Nederlanders – nog sterker dan voorheen - tot op het bot. Dat alles blijkt uit een 

politieke peiling uitgevoerd door TNS NIPO.  

 

Premier Rutte en Minister van Financiën De Jager worden breed gewaardeerd: met de 

respectievelijke rapportcijfers 6,5 en 6,8 zijn ze na de buitengewoon populaire SP-leider 

Emile Roemer (7,0) de populairste politici. Desondanks is het vertrouwen in het kabinet 

waaraan beiden deelnemen tot een dieptepunt gezakt: slechts 20% geeft aan vertrouwen te 

hebben. Dat is nog lager dan de laagste vertrouwensscore van het vierde kabinet 

Balkenende (21%, in de zomer van 2008). En anders dan toen het vierde kabinet 

Balkenende de banken ‘redde’, gaat het redden van de euro niet gepaard met een 

toegenomen vertrouwen in de regering.  

1 | Kabinet Rutte boet verder aan vertrouwen in 

Hoeveel vertrouwen heeft u in de regering van VVD, CDA met 

gedoogsteun van de PVV? 

25 okt 2010 

Rutte I 

28 feb ‘11 14 sept 

‘11 

19 dec ‘11 

Heel veel vertrouwen 
2 3 1 1 

Veel vertrouwen 29 28 21 19 

Weinig vertrouwen 45 41 48 48 

Heel weinig vertrouwen 18 20 18 23 

Weet niet 7 8 11 9 

 

Vooral PVV-kiezer verliest vertrouwen in kabinet 

Dat het vertrouwen in de regering afneemt blijkt ook uit het feit dat 43% van de Nederlanders 

verwacht dat dit kabinet het jaar 2012 niet zal overleven. Op zich weinig nieuws: eind 

september 2010 dacht een soortgelijk percentage Nederlanders dat het kabinet het einde 

van 2011 niet zou halen. Wel nieuw is de groeiende desillusie van de PVV-achterban met 

deze regering. In februari van dit jaar had nog 50% van de PVV-achterban vertrouwen in de 



regering. Nu heeft slechts een kwart (27%) dat nog. Nederlanders die verwachten dat het 

kabinet snel zal vallen zien overal beren op de weg. De groeiende onenigheid binnen de 

coalitie, de benodigde extra bezuinigingen, de eurocrisis en de opgelaaide discussie rondom 

de hypotheekrenteaftrek worden als voornaamste struikelblokken gezien. Maar ook het 

uitzetbeleid, de verhoging van de maximumsnelheid en het natuurbeleid worden als 

breekpunten aangedragen. ‘Alles, er is geen touw meer aan vast te knopen’, zo vat een 

respondent zijn of haar gevoel samen.  

 

Meerderheid Nederlanders voor Europa, maar zwartgallig over toekomst  

Nu de euro – voorlopig – is gered, neemt het draagvlak voor het Nederlandse lidmaatschap 

aan de EU weer enigszins toe. Was de Nederlandse steun voor het EU-lidmaatschap in 

september nog afgezakt naar een historisch dieptepunt (slechts 57% was destijds voor), nu 

is dat aandeel weer gestegen naar 66%. Een kwart blijft echter in meer of mindere mate 

tegenstander van lidmaatschap, een score die vergelijkbaar is met 2005, het jaar dat 

Nederland de Europese Grondwet afwees.  

2 | 2011: een jaar van groeiende Europascepsis 

Bent u in het algemeen voor- of 

tegenstander van Nederland in de EU? 

Aug 2005  Mei  

2009 

Mei 2010 Sept 

2011 

Dec 2011 

 % % % % % 

Sterk voor 30 35 24 16 27 

Enigszins voor 39 38 52 41 39 

Enigszins tegen 16 10 13 21 17 

Sterk tegen 9 5 5 9 8 

Weet niet / geen mening 7 13 7 13 9 

 

Zeker in vergelijking met onze oosterburen zijn Nederlanders behoorlijk zwartgallig over de 

toekomst van Europa. Minder dan de helft (41%) schat deze toekomst zonnig in, terwijl – zo 

blijkt uit een peiling van TNS Emnid eerder deze maand - dat voor tweederde (68%) van de 

Duitsers geldt. Drie op de tien Nederlanders (30%) verwachten dat de Europese Unie 

bestaande uit 27 lidstaten binnen nu en een jaar uiteen zal vallen.  

 

Iets minder dan de helft van de Nederlanders (45%) heeft nog vertrouwen in de toekomst van 

de euro, een vergelijkbare score als recent bij de Duitsers werd gemeten (44%). Een 

meerderheid (61%) vindt dat Griekenland uit de eurozone moet worden gezet, terwijl een 

aanzienlijke minderheid (40%) dat van Italië vindt. Bijna een kwart (23%) vindt dat Nederland 

zelf uit de euro moet stappen. 

 

 

 

 

 

 



Kiezer nog duidelijker van mening dat EU teveel lidstaten heeft  

Draagvlak voor een grotere EU is er nagenoeg niet. IJsland mag, als het aan een kwart van 

de Nederlanders ligt, toetreden, maar Turkije, Kroatië (al vergevorderd in het 

toetredingsproces) en Servië kunnen op nog veel minder Nederlands draagvlak rekenen. 

Bijna tweederde van de Nederlanders (64%) is van mening dat de EU nu te veel lidstaten 

heeft. Sinds 2009 is het aandeel mensen dat dit vindt consequent toegenomen.  

3 | Gestaag groeiende groep mening toegedaan dat EU teveel lidstaten heeft 

Bent u van mening dat de Europese Unie nu te veel 

lidstaten heeft, dat het goed is zoals het nu is of dat er 

nog meer landen lid kunnen worden van de EU? 

 Mei  2009 Mei 2010 Sept 

2011 

Dec 2011 

 % % % % 

EU heeft nu te veel lidstaten 39 52 60 64 

Aantal lidstaten is precies goed 22 21 13 12 

Er kunnen nog meer landen lid worden van EU 23 18 11 12 

Weet niet / geen mening 15 8 16 12 

___________________________________________________________________

_____ 

 

Als puntje bij paaltje komt: hypotheekrenteaftrek scheurt electoraat doormidden 

De strategische beweging van Geert Wilders – door in tegenstelling tot CDA en VVD de 

hypotheekrenteaftrek als bezuinigingstaboe te verklaren – heeft effect gesorteerd. Niet alleen 

belonen sommige kiezers de PVV voor deze uitspraak, zoals blijkt uit de motieven van 

geswitchte kiezers. Het heeft er ook toe geleid dat de weerstand tegen tornen aan de 

hypotheekrenteaftrek lijkt te zijn toegenomen. In maart en mei 2010 verklaarde 63% 

beperking van de huidige regeling acceptabel.  

Nu deze beperking openlijk als bezuinigingsobject wordt besproken, krabbelt een deel terug. 

Minder dan de helft van de Nederlanders vindt bezuinigingen op de hypotheekrenteaftrek 

aanvaardbaar (40%, terwijl 51% het onacceptabel vindt). Als de politieke context erbij wordt 

gehaald (VVD en CDA hebben verklaard dat geen enkel onderwerp taboe is, Wilders heeft 

het H-woord wel taboe verklaard), neemt de steun iets toe (naar 46%, terwijl 43% het 

onacceptabel vindt). De PVV-achterban is in meerderheid (62%) tegen, die van de VVD 

verdeeld (45% acceptabel, 49% onacceptabel) en de CDA-achterban is opmerkelijk genoeg 

in meerderheid voor (64% acceptabel, 36% onacceptabel).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VVD blijft grootste, SP klimt, CDA blijft terugzakken 

Als er nu verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden zijn, zou de VVD opnieuw als grootste 

uit de bus komen. De liberalen zouden momenteel op 32 zetels kunnen rekenen. De SP (24 

zetels) zit nog altijd in de lift. Grote verliezers van de afgelopen maanden zijn het CDA (nu 14 

zetels) en GroenLinks (slechts 7 zetels). De gedoogcoalitie kan gezamenlijk op slechts 68 

virtuele zetels rekenen (inclusief SGP op 71 zetels). 

4 | Voorsprong VVD intact, SP klimt, CDA zesde partij 

 TK 

2010 

4 okt ’10 25 okt ‘10 22 

nov ’10 

4 jan ’11 28 feb ‘11 26 apr ‘11 13 sept 

‘11 

19 dec ‘11 

VVD 31 31 33 38 36 36 31 28 32 

PvdA 30 27 26 22 24 24 21 21 22 

PVV 24 28 31 22 21 22 22 22 22 

CDA 21 14 16 18 16 18 18 19 14 

SP 15 15 14 15 15 16 19 20 24 

D66 10 13 11 15 16 16 16 19 16 

GL 10 11 11 12 14 9 12 9 7 

CU 5 6 5 5 4 6 5 7 7 

PvdD 2 2 1 2 2 1 3 2 1 

SGP 2 3 2 1 2 2 3 2 3 

50 

Plus - 
- - - - 

- - 1 2 
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Onderzoeksverantwoording: 

Onderzoeksnummer: D0534. Onderzoeksmethode: TNS NIPObase CAWI.  

Veldwerkperiode: 15 t/m 18 december 2011 Aantal respondenten: aan het onderzoek 

werkten 796 Nederlanders (18+) mee.  

De steekproef is getrokken op basis van de ideaalcijfers voor geslacht, leeftijd, opleiding, 

gezinsgrootte, regio en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 9 

juni 2010. De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, politiek 

stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 9 juni 2010 en regio. 
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