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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 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.

…………………………………………………………………………………………………………………………
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Over dit onderzoek
Aan het onderzoek deden 26.706 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het
onderzoek vond plaats van 19 tot en met 24 april 2017. Het onderzoek is na weging
representatief voor zes variabelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met redacteur / onderzoeker Rozemarijn
Lubbe, rozemarijn.lubbe@eenvandaag.nl.
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Samenvatting
Onderzoek: Belasting koningshuis moet in regeerakkoord
In het nieuwe regeerakkoord moet opgenomen worden dat het koningshuis
belasting moet betalen, zo vindt een meerderheid (53%) van de 26.706
deelnemers aan het jaarlijkse Koningsdagonderzoek van EenVandaag. Een derde
(37%) vindt dat dat niet hoeft.
Zes op die tien (62%) deelnemers vinden sowieso dat koning Willem-Alexander, koningin
Máxima en prinses Beatrix belasting moeten betalen zoals elke andere Nederlander.
Politiek versus ceremonieel
Veel panelleden vinden het goed dat de koning bij het lopende (in)formatieproces geen
voortrekkersrol heeft; slechts een derde (37%) van hen vindt dat de koning politieke
invloed moet hebben. Een meerderheid (55%) vindt daarentegen dat het staatshoofd
vooral ceremoniële taken moet hebben.
Wel vindt driekwart (78%) het een goede zaak als de koning zich uitspreekt over
maatschappelijke kwesties als veiligheid, tolerantie en discriminatie. In zijn
kersttoespraken heeft de koning dergelijke kwesties de afgelopen jaren aangehaald.
Máxima en Willem-Alexander onverminderd populair
Máxima is net als voorgaande jaren het populairste lid van het koningshuis. Ze wordt
gevolgd door Willem-Alexander. Op de derde plek staat Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven.
De koning en koningin genieten net als voorgaande jaren veel vertrouwen: acht op de tien
deelnemers (80%) hebben vertrouwen dat Willem-Alexander zijn werk als koning goed
doet. In Máxima heeft 77 procent vertrouwen.
MH17 en Willy
Willem-Alexander zit deze week vier jaar op de troon. Als we mensen vragen wat ze zich
vooral herinneren van die periode, wordt de aanwezigheid van het koninklijk paar bij de
aankomst van vlucht MH17 vaak genoemd. Ook noemen mensen het belang van Máxima
aan zijn zijde en bier met Poetin. Veel deelnemers refereren bovendien aan 'Willy', uit de
satirische filmpjes van Lucky TV.
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Koningsdag 2017
N = 26.706
Hoeveel vertrouwen heeft u dat Willem-Alexander zijn werk als koning
van Nederland goed doet?
Heel veel vertrouwen

37%

Redelijk veel vertrouwen

45%

Niet zo veel vertrouwen

7%

Helemaal geen vertrouwen 6%
Weet niet / geen mening

5%

Rapportcijfer Willem-Alexander: 7,3 (was 7,3 in 2016)
Rapportcijfer Máxima:

7,5 (was 7,5 in 2016)

Hoe vindt u dat Willem-Alexander het tot nu toe gedaan heeft als koning?
Heel goed

42%

Redelijk goed

42%

Niet zo goed

6%

Helemaal niet goed

6%

Weet niet / geen mening

4%

Hoe vindt u dat Máxima het tot nu toe gedaan heeft als koningin?
Heel goed

48%

Redelijk goed

38%

Niet zo goed

4%

Helemaal niet goed

6%

Weet niet / geen mening

4%

Als u kijkt naar Willem-Alexander in zijn rol als koning: wat vindt u op hem van
toepassing?
Weet wat er speelt in het land

70%

Is een koning van alle Nederlanders

77%

Slaat de juiste toon aan

81%

Is geloofwaardig

80%
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Is een goede vertegenwoordiger van Nederland in het buitenland

85%

Presenteert zich op een goede manier aan de mensen in het land

85%

Welk lid van het Koninklijk Huis is uw favoriet?
1) Koningin Máxima
2) Koning Willem-Alexander
3) Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven
Wat vindt u van het idee van een 'koningsdiner' om de 50e verjaardag van de
koning te vieren?
Een goed idee

69%

Een slecht idee

13%

Weet niet / geen mening

17%

'Ik had liever gezien dat prinses Beatrix wel aanwezig was bij de viering van
Koningsdag dit jaar.'
Mee eens

23%

Mee oneens

46%

Weet niet / geen mening

31%

Koning Willem-Alexander stond in zijn kersttoespraak stil bij aanslagen en verdeeldheid in
Nederland. Hij deed een oproep aan de Nederlanders om vreedzaam samen te leven: Wat
doen we er zelf aan om onze samenleving zo in te richten dat iedereen zich veilig weet en
thuis kan voelen? Kunnen we het nog: samen vreedzaam problemen oplossen?"
Hij stelde ook dat we problemen moeten benoemen, maar samen moeten leven ,,zonder
discriminatie, zonder bang te zijn voor verschillen''.
Los van wat de koning zegt, wat vindt u er in het algemeen van dat de koning
zich uitspreekt over grote maatschappelijke kwesties?
Een goede zaak

78%

Een slechte zaak

9%

Weet niet / geen mening

13%
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De regering is verantwoordelijk voor alles wat de koning zegt. Zou u het
wenselijk vinden als de koning in het openbaar zijn eigen mening uitspreekt als
het gaat over politieke kwesties?
Dat zou ik wel wenselijk vinden

43%

Dat zou ik niet wenselijk vinden

41%

Weet niet / geen mening

16%

Vindt u dat de koning(in) van Nederland ook politieke invloed moet hebben, of
moet hij/zij zich beperken tot ceremoniële functies?
De koning(in) moet ook politieke invloed hebben

37%

De koning(in) moet zich beperken tot ceremoniële functies

55%

Weet niet / geen mening

8%

Moet Nederland een monarchie blijven of een republiek worden?
Monarchie blijven

70%

Republiek worden

23%

Weet niet / geen mening

7%

Verwacht u dat we over 25 jaar nog een koning of koningin in Nederland hebben?
Ja

71%

Nee

18%

Weet niet / geen mening

10%

Belasting
De koning, koningin en prinses Beatrix betalen geen belasting over de uitkering die ze
krijgen. Dit ligt vast in de Grondwet. De koning krijgt bijna 9 ton, plus 4,5 miljoen voor
privépersoneel en onkosten.
Onlangs werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen die het kabinet oproept om
met voorstellen te komen om deze belastingvrijstelling op te heffen. Om dit uit te voeren
is een langdurige procedure nodig met een ingewikkelde grondwetswijziging. Ook zou de
uitkering eerst verdubbeld moeten worden om er vervolgens belasting over te betalen.
'De koning, koningin en prinses Beatrix moeten op dezelfde manier als andere
Nederlanders belasting gaan betalen over hun inkomen en hun vermogen.'
Mee eens

62%
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Mee oneens

29%

Weet niet / geen mening

9%

Moet in het regeerakkoord opgenomen worden dat de koninklijke familie
belasting moet betalen?
Ja

53%

Nee

37%

Weet niet / geen mening

11%
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