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PERSBERICHT
TOP-Onderzoek (4):
Onderzoek naar de stand van de partij naar aanleiding van
één jaar Kabinet Rutte-Verhagen met gedoogsteun van de
PVV.

‘Ieder partij die de eer opeist voor de regen, moet er
zich niet over verwonderen als haar tegenstanders haar
de schuld geven voor de droogte’
(Dwight. W. Morrow; Amerikaans diplomaat, ondernemer en
politicus)
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Zeer forse steun aan kabinet Rutte

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in
de toekomst
VVD mag geen meeloper van de PVV zijn
De VVD is verdeeld over de vraag of de partij zich meer moet onderscheiden van de PVV.
46% van de VVD bestuurders in Nederland vindt van wel, 47% vindt van niet. De VVD
bestuurders die vinden dat men zich meer moet onderscheiden noemen als belangrijkste
thema’s waar het eigen VVD beleid moet klinken: Economie en Europa (33%) en Integratie
en asielbeleid (19%). 21% van de VVD bestuurders stelt uitdrukkelijk dat men een eigen
koers moet blijven varen en dat men geen meeloper van de PVV en andere politieke partijen
moet worden.
Dit blijkt uit een representatief onderzoek van onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl,
uitgevoerd op verzoek van NRC Handelsblad onder alle VVD bestuurders van rijk, provincies,
gemeenten en waterschappen. Van de tweeëntwintighonderd bestuurders van VVD namen
bijna zevenhonderd bestuurders in actieve dienst aan dit onderzoek deel.

CDA en D66 meest wenselijke partner in volgend kabinet
Een derde van de VVD bestuurders beoordeelt de invloed van zowel PVV als SGP in het
huidige kabinetsbeleid als te groot. Twee derde is tevreden met de invloed van beide
partijen in het kabinetsbeleid. Gevraagd naar de meest wenselijke partner na de volgende
verkiezingen noemt 73% van de VVD bestuurders huidig coalitiegenoot CDA. Twee derde van
de VVD kiezers wil samenwerking met oppositiepartij D66 in een volgend kabinet. De PVV
scoort met 32% substantieel lager dan D66 en het CDA. De PvdA en GroenLinks worden door
20%, respectievelijk 18% van de VVD bestuurders als mogelijke coalitiepartij gezien.
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Alexander Pechtold meest aansprekende niet-VVD-er
Een groot aandeel VVD bestuurders, 30%, ziet in Alexander Pechtold een politicus die
eigenlijk bij de VVD kon horen. Maxime Verhagen wordt door 19% van de VVD-ers als
zodanig aangemerkt. De onlangs uit de politiek vertrokken Rita Verdonk scoort hierbij 16%
en de uit de VVD voortgekomen fractievoorzitter van de PVV, Geert Wilders, 12%.

Tevredenheid te over voor kabinetsbeleid
Er heerst grote tevredenheid bij VVD bestuurders over het gevoerde kabinetsbeleid. 68% is
tevreden, 23% zelfs zeer tevreden. De VVD bestuurders zeggen in grote mate (92%) te
merken dat er een VVD-er premier is. 55% merkt dat aan de open communicatie, de frisse
wind, de eerlijke en daadkrachtige aanpak. 15% spreekt van zichtbaar liberaal beleid in de
Tweede Kamer en 10% looft het (media-)optreden van de premier in binnen- en buitenland.

Mark Rutte de beste, Uri Rosenthal de slechtste VVD minister
Mark Rutte wordt verreweg als beste VVD bewindspersoon gezien. Twee derde noemt Rutte
als de beste. Tweede is Henk Kamp met 17%. De overige VVD bewindslieden scoren verder
allen onder de 5%. Gevraagd naar de VVD bewindspersoon die het slechtst scoort komt
zonder enige concurrentie Uri Rosenthal (32%) naar voren. Alle anderen scoren onder de 5
%, met als eerste opvolger van Rosenthal, Edith Schippers (4%).

Fractie kan beter, Stef Blok niet zichtbaar genoeg
Minder dan de helft (47%) van de VVD bestuurders vindt dat de fractie uitstekend
functioneert. 21% vindt Stef Blok niet zichtbaar genoeg. 17% van de VVD bestuurders vindt
dat er te weinig aansprekende Kamerleden zijn.

Groot draagvlak voor bezuinigingen, ook op kunst en cultuur
Er is grote instemming met de bezuinigingen van dit kabinet. 55% is het er mee eens, 38%
zeer mee eens. Daarmee steunt bijna 95% van de VVD bestuurders deze bezuinigingen.
Gevraagd naar de bezuinigingen bij gemeenten en provincies geeft 56% van de bestuurders
aan het eens te zijn met de bezuinigingen, 19 % vindt dat het nog wel een maatje groter kan.
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De bezuinigingen op kunst en cultuur worden door 64 % van de bestuurders als goed
betiteld, 19% vindt deze te klein en 7% veel te klein.

Meer dan de helft wijst beperking hypotheekaftrek niet af
Over de beperking van de hypotheekaftrek zoals bepleit door de president van de
Nederlandse Bank, prof. dr. Klaas Knot, is sprake van verdeeldheid binnen de VVD
bestuurders. 28% is voor beperking, 6% is het hier zelfs zeer mee eens. Van de andere kant
blijken 28% van de VVD bestuurders het met de beperking van de hypotheekaftrek oneens
te zijn, daarenboven nog eens 21% zeer mee oneens. 17% stelt zich in dit onderzoek
neutraal op.

Verbod dubbele nationaliteit en boerkaverbod krijgen steun
57% van de VVD bestuurders ondersteunt het standpunt van het kabinet dat een dubbele
nationaliteit problematisch is. 38% is het daarmee oneens. Het boerkaverbod krijgt steun
van 81% van de VVD bestuurders, 15 % denkt daar anders over.

Zondagsluiting nee, weigerambtenaren ontslaan: ja
Het voornemen om de zondagsluiting te laten voorbestaan, wordt door 72% van de VVD-ers
als slecht aangemerkt. 21% spreekt van een goed voornemen. Het afgelopen week in de
Tweede Kamer aan de orde geweest voorstel om weigerambtenaren te kunnen ontslaan,
wordt door 66% van de VVD bestuurders gesteund. 30% is het daar niet mee eens.

VVD niet alleen voor rijken maar ook voor zwakkeren.
De VVD bestuurders (52%) noemen als grootste misverstand dat Nederlanders over de VVD
hebben, dat de VVD enkel een partij is voor rijken en ondernemers. Het tweede misverstand
vindt men (21%) dat de VVD niet sociaal is en niet opkomt voor zwakkeren.
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Complimenten op partijtjes
VVD bestuurders (59%) die op verjaardagpartijtjes komen krijgen met name complimenten
over het functioneren van de partij, 8% hoort kritiek en 32% ervaart de politiek niet als
onderwerp van gesprek op dergelijke partijtjes.

24 november 2011
Voor meer informatie kijk naar www.OverheidinNederland.nl
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TOP-onderzoek
OverheidinNederland.nl maakt de overheid zichtbaar waar de overheid onzichtbaar blijkt te
zijn.
Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl doet periodiek onafhankelijk onderzoek naar
opvattingen zoals die leven binnen alle overheidslagen in Nederland. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van het T(ransparant) O(verheids) P(anel). Het panel is samengesteld op basis van
alle gekozen en benoemde personen, die werkzaam zijn bij het Rijk, de Provincie, de
gemeenten en de Waterschappen. Afhankelijk van het soort onderzoek kunnen
deelpopulaties bij het onderzoek worden betrokken.
Wilt u zelf ook onderzoek doen met betrekking tot opvattingen (groepen) van bestuurders
van alle onderscheiden overheidsgroepen (Rijk, provincie, gemeente en waterschap)?
Weet dat er meer mogelijk is, dan u denkt.

Contact
OverheidinNederland.nl
Het Communicatiehuis
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
info@overheidinnederland.nl
KvK-nummer 53887921
077-3987246
06-25316359
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