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Koningsdag enquête 
2019

Op 27 april kleurt heel Nederland weer oranje voor Koningsdag. Dat betekent ook dat het weer 
tijd is voor de Koningsdag enquête. Ieder jaar, rondom Koningsdag, voert Ipsos in opdracht van 
de NOS een opinieonderzoek uit waarin Nederlanders wordt gevraagd naar hun mening over het 
koningshuis en de monarchie.

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat de publieke opinie in Nederland is over de 
monarchie, het koningshuis, en koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Daarnaast geeft 
het onderzoek inzicht in trends: zijn Nederlanders door de jaren heen anders gaan denken over 
de monarchie en het koningshuis?

In dit rapport presenteren we de resultaten van de Koningsdag enquête 2019.

Aarzel niet om contact op te nemen met vragen en opmerkingen!
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Samenvatting

1. Willem-Alexander, Máxima en de 
prinsessen 
Sinds hun aantreden als koning en koningin van 
Nederland is de waardering die Nederlanders 
voor Willem-Alexander en Máxima hebben 
steeds groter geworden. 

Nederlanders vinden Willem-Alexander vooral 
erg menselijk, betrokken en meelevend. 
Bovendien vinden ze hem een goede 
ambassadeur van Nederland in het buitenland. 

Nederlanders zijn steeds beter op de hoogte van 
wat Máxima doet naast haar rol als koningin.  
Bovendien vindt de overgrote meerderheid het 
niet erg dat ze nevenactiviteiten verricht naast 
haar rol als koningin. 

Een meerderheid van de Nederlanders vindt het 
goed dat Willem-Alexander en Maxima de 
prinsessen buiten de publiciteit houden. Ook 
vindt ruim de helft dat prinses Amalia nog te 
jong is om officieel in het openbaar te treden. 

De monarchie

Net als voorgaande jaren is er nog steeds een groot 
draagvlak voor de monarchie. Een ruime 
meerderheid van de Nederlanders verkiest de 
monarchie boven een republiek. 
Wel zijn er zichtbare verschillen wanneer we kijken 
naar verschillende bevolkingsgroepen. Zo is de 
steun voor de monarchie onder jongeren een stuk 
lager dan onder ouderen. 

Ruim een derde van de Nederlanders vindt het niet 
wenselijk als Willem-Alexander zijn eigen mening in 
het openbaar uitspreekt. Dit is een stuk hoger dan 
voorgaande jaren. Wel vindt ook nog steeds een 
derde van de Nederlanders dat hij zijn mening wel 
mag uitspreken, ook als het om politiek gevoelige 
kwesties gaat.

Nederlanders zijn verdeeld over de discussie die 
ontstond naar aanleiding van de verkoop van 
Nederlandse kunst door de koninklijke familie: 
ongeveer de helft vindt dat die kunst voor 
Nederland behouden had moeten worden, terwijl 
vier op de tien Nederlanders geen bezwaren zien.

2. Koningsdag

Dit jaar kiest een derde van de Nederlanders 
er voor om Koningsdag te vieren op een 
evenement zoals een vrijmarkt of festival. Een 
kwart van de Nederlanders zegt het niet te 
gaan vieren.

Ruim de helft van de Nederlanders is tevreden 
over de invulling die Willem-Alexander heeft 
gegeven aan de Koningsdagviering. 

Een grote meerderheid van de Nederlanders 
zegt dat ze zich niet meer zorgen maken dan 
vorig jaar over hun veiligheid bij grote 
evenementen zoals Koningsdag. Slechts 12% 
zegt dat ze zich meer zorgen maken dan vorig 
jaar.
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Willem-Alexander en Máxima krijgen weer een ruime voldoende van de Nederlanders

Ook in 2019 is nog steeds een ruime meerderheid van de Nederlanders voor behoud van de monarchie

Publieke opinie over de recente verkoop van kunst door de koninklijke familie is verdeeld
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Willem-Alexander,
Máxima en de prinsessen
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Ook in 2019 geven Nederlanders weer een ruime voldoende 
aan Willem-Alexander, Máxima en Beatrix

Máxima, Willem-Alexander en Beatrix liggen, net als in voorgaande jaren, goed bij de Nederlanders. 

Máxima wordt met een 8 het best gewaardeerd, maar ook Willem-Alexander en Beatrix krijgen beiden een ruime voldoende van de Nederlandse 
bevolking. 
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Op 30 april 2013 
werd Willem-

Alexander 
ingehuldigd als 

koning. Beatrix is 
sindsdien prinses.

Als u de persoon ... een rapportcijfer zou moeten geven, welk rapportcijfer zou dat dan zijn?

Basis: Nederlanders 18+ (2013-2018 circa n=500; 2019 n=1020)
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Zeven op de tien Nederlanders zeggen tevreden te zijn over het 
functioneren van koning Willem-Alexander

Net als voorgaande jaren zijn Nederlanders tevreden over het functioneren van Willem-Alexander. 73% van de Nederlanders 
is tevreden over de wijze waarop Willem-Alexander de afgelopen jaren heeft geregeerd. 26% van de Nederlanders is zelfs 
zeer tevreden.

Willem-Alexander is sinds 2013 staatshoofd van Nederland. Hoe tevreden bent u over de 
wijze waarop hij de afgelopen jaren heeft geregeerd? 
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Basis: Nederlanders 18+ (2014-2018 circa n=500; 2019 n=1020)
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Ruim zeven op de tien Nederlanders hebben vertrouwen 
in koning Willem-Alexander

In 2019 zegt 74% van de Nederlanders vertrouwen te hebben in de koning. Dit betekent dat hij weer terug is 
op het niveau van 2014. In 2016 leek er een kleine dip in het vertrouwen. In dit jaar gaf 65% van de 
Nederlanders aan vertrouwen te hebben in de koning. Sinds 2017 lijkt dit vertrouwen weer te groeien. Dit jaar 
geeft ruim een kwart van de Nederlanders zelfs aan zeer veel vertrouwen te hebben in Willem-Alexander.

Hoeveel vertrouwen heeft u in Willem-Alexander als koning van Nederland?
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Zeer veel Tamelijk veel Veel noch weinig Tamelijk weinig Zeer weinig Weet niet

5%

Basis: Nederlanders 18+ (2014-2018 circa n=500; 2019 n=1020)

VVD-kiezers en CDA-
kiezers lijken met 95% het 

meeste vertrouwen te 
hebben in de koning. 

Onder PVV-kiezers zegt 
slechts 49% vertrouwen in 

de koning te hebben.
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Nederlanders vinden Willem-Alexander vooral menselijk, betrokken en 
meelevend 

Welke van deze aspecten 
vindt u van toepassing op de 
wijze waarop Willem-
Alexander zijn rol als 
staatshoofd invult? 
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Significant hoger dan 2018

Basis: Nederlanders 18+ (2014-2018 circa n=500; 2019 n=1020)

Door de jaren heen 
omschrijven Nederlanders 

Willem-Alexander vooral als 
menselijk, betrokken en 

meelevend. In vergelijking met 
2018 zijn meer Nederlanders 
hem meelevend gaan vinden. 

Afstandelijk, onpartijdig en 
formeel zijn aspecten die 

slechts een klein deel van de 
Nederlanders bij de koning 

vindt passen.
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Willem-Alexander komt betrokken, professioneel en ontspannen over in zijn 
media-optredens 
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Basis: Nederlanders 18+ (2014-2018 circa n=500; 2019 n=1020)

Hoe vindt u dat Willem-Alexander overkomt bij 
zijn optredens in de media? Meerdere antwoorden mogelijk.

Significant lager dan 2018

Significant minder mensen dan 
vorig jaar vinden Willem-

Alexander ‘onwennig’ 
overkomen in zijn media-

optredens.
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Nederlanders waarderen Willem-Alexander om zijn toegankelijke en 
spontane houding, zijn belangstelling voor mensen en dat hij goed met de 
tijd mee gaat

Vertegenwoordigt en promoot 
Nederland goed in het buitenland

Spontane en toegankelijke houding

Zijn menselijkheid en 
meelevendheid

Man van het volk, die dicht bij de 
mensen staat

Basis: Nederlanders 18+ (n=1020), “Wat waardeert u het meest in koning Willem-Alexander?” 

Warme 
persoonlijkheid

Een leuke vader die 
goed met zijn gezin 

omgaat 

Rustige en 
vriendelijke 
uitstraling

Hij blijft gewoon en gaat met de 
tijd mee

Belangstelling en 
betrokkenheid
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Wat mensen minder waarderen aan Willem-Alexander zijn de kosten van 
het Koningshuis, zijn soms wat stijve houding en zijn luxe levensstijl

Soms iets te joviaal 
en uitbundig

Doet te weinig voor de armoede in 
Nederland 

Te luxe leven

Dat hij jaagt voor 
zijn plezier

Doet te weinig voor het land

Zijn voorkomen

Dat er zoveel belastinggeld 
aan hem en het koningshuis 

wordt besteed

Onhandige keuzes 
qua 

vakantiehuizen

Dat hij en het koningshuis geen belasting 
hoeven te betalen

Een beetje stijfjes

Basis: Nederlanders 18+ (n=1020), “Wat waardeert u het minst in koning Willem-Alexander?” 
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Ruim zeven op de tien burgers vinden Willem-Alexander een goede 
ambassadeur van Nederland in het buitenland

Driekwart van de Nederlanders vindt Willem-Alexander een goede ambassadeur van Nederland in het buitenland. 

Verder vinden bijna zeven op de tien Nederlanders dat hij niet té dicht bij het volk staat. Slechts 13% is het eens met deze stelling.

Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat Willem-Alexander het koningschap voldoende gemoderniseerd heeft. 

Hieronder volgt een aantal stellingen. Kunt u per stelling aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent?

Basis: Nederlanders 18+ (2018 n=520; 2019 n=1020)
Overige deel tot 100%: ‘eens noch oneens’ of ‘weet het niet/geen mening’
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Zeer mee oneens Mee oneens Mee eens Zeer mee eens

Willem-Alexander is een 
goede ambassadeur van Nederland 

in het buitenland

Ik vind het belangrijk dat Willem-Alexander zichzelf veel op 
televisie en sociale media laat zien, zodat ik een beter beeld 

krijg van wat hij in zijn rol als koning belangrijk vindt

Willem-Alexander heeft het koningschap te weinig 
gemoderniseerd

Willem-Alexander staat té dicht bij het volk

Significant hoger dan 2018
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Nederlanders zijn erg tevreden met het optreden van Máxima naast 
koning Willem-Alexander

Máxima krijgt niet alleen een ruime voldoende van de Nederlanders, ook geeft de meerderheid, acht op de tien 
Nederlanders, aan tevreden te zijn over de wijze waarop ze haar rol als koningin vervult. 

Máxima vervult sinds 2013 haar rol als koningin naast het staatshoofd. Hoe 
tevreden bent u over de wijze waarop zij dat doet?
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Basis: Nederlanders 18+ (2014-2018 circa n=500; 2019 n=1020)



14© Ipsos 2019

Mensen weten steeds beter wat Máxima doet naast haar rol als koningin

In 2014 wist slechts 10% goed wat Máxima doet naast haar rol als koningin; nu in 2019 is dit gestegen naar 19%. Ruim de helft van de Nederlanders weet 
ongeveer wat Máxima doet naast haar rol als koningin. Bijna een kwart van de Nederlanders weet eigenlijk niet wat Máxima doet. Dit is al een stuk 
minder dan in 2014, toen wist 32% eigenlijk niet wat haar nevenactiviteiten waren.
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59%

27%

17%
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25%

13%

54%

33%

10%

58%

32%

Ik weet goed wat Máxima naast haar rol als koningin naast het
staatshoofd doet

Ik weet ongeveer wat Máxima naast haar rol als koningin naast het
staatshoofd doet

Ik weet eigenlijk niet wat Máxima naast haar rol als koningin naast
het staatshoofd doet
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Naast haar werk als koningin, verricht Máxima ook andere activiteiten. Welke van onderstaande stellingen is het meest op u van toepassing?

Basis: Nederlanders 18+ (2014-2018 circa n=500; 2019 n=1020)
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Nederlanders vinden het niet erg dat Máxima nevenactiviteiten verricht 
naast haar rol als koningin, ze vinden het goed samen gaan 

De helft van de Nederlanders vindt Máxima’s portefeuille ‘inclusive finance’ goed samengaan met haar rol als koningin. Slechts 6% vindt dat dit niet 
gecombineerd kan worden. Zeven op de tien Nederlanders vinden bovendien dat Máxima nevenactiviteiten mag verrichten naast haar rol als koningin. Wel 
vindt 36% van de Nederlanders het een riskante portefeuille voor iemand die onder de verantwoordelijkheid van de regering valt.

Slechts 30% van de Nederlanders weet wat voor werk Máxima doet voor de Verenigde Naties.

Máxima heeft de afgelopen jaren een duidelijke inhoudelijke portefeuille en eigen carrière opgebouwd. Eén van de dingen waar Máxima zich voor inzet is 
‘inclusive finance’. Ze is adviseur van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en pleitbezorger voor het breed toegankelijk maken van financiële 

diensten in ontwikkelingsgebieden. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

Basis: Nederlanders 18+ (n=1020) 
Overige deel tot 100%: ‘eens noch oneens’ of ‘weet het niet/geen mening’
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13%
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2%

Zeer mee oneens Mee oneens Mee eens Zeer mee eens

Máxima’s portefeuille inclusive finance gaat goed samen met haar 
rol als koningin naast partner van het staatshoofd

Ik weet goed wat voor werk Máxima voor de Verenigde Naties 
uitvoert

De portefeuille inclusive finance is een riskante portefeuille voor 
iemand die onder de verantwoordelijkheid van de regering valt

Als koningin naast het staatshoofd Willem-Alexander zou Máxima 
eigenlijk geen nevenactiviteiten moeten verrichten
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Een grote meerderheid van de Nederlanders staat achter de beslissing van 
Willem-Alexander en Máxima om de prinsessen zoveel mogelijk uit de 
publiciteit te houden

Een overgrote meerderheid, 78% van de Nederlanders, vindt het niet erg dat de prinsessen nauwelijks in de media te zien zijn. Slechts 11% vindt dat 
ze vaker te zien zouden moeten zijn. 

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima proberen hun drie dochters zo veel mogelijk uit de 
publiciteit te houden. Behalve op Koningsdag en tijdens de fotosessies in Lech en de 
zomervakantie, zijn de prinsessen nauwelijks in de media te zien.
Vindt u dat de prinsessen vaker in de media te zien moeten zijn?

Basis: Nederlanders 18+ (n=1020)

78% 11% 11%

Nee Weet niet Ja
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De meerderheid van de Nederlanders vindt dat de prinsessen actief mogen zijn 
op sociale media

Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat de prinsessen, net als hun leeftijdsgenoten, gewoon WhatsApp en Snapchat 
mogen gebruiken. 30% vindt echter wel dat dit moet gebeuren onder ouderlijk toezicht. Een foto of bericht plaatsen op een 
openbaar platform als Instagram of Facebook moet volgens 65% van de Nederlanders ook kunnen. 41% geeft hier ook weer aan 
dat dit wel moet gebeuren onder ouderlijk toezicht. 

Een vlog maken en op YouTube zetten gaat sommige Nederlanders echter wel een stap te ver. Een derde vindt dat ze dit niet 
mogen doen, 34% vindt het goed mits onder ouderlijk toezicht en 20% vindt dat ze dit gewoon mogen doen.

46%

24%

20%

30%

41%

34%

11%

21%

31%

13%

14%

16%

WhatsApp of Snapchat gebruiken om te chatten met
hun vrienden

Een foto of bericht plaatsen op een openbaar
platform als Instagram of Facebook

Een vlog (video) maken en op YouTube zetten

Ja Ja, mits onder ouderlijk toezicht Nee Weet niet

Veel leeftijdsgenoten van de prinsessen zijn actief op sociale media. Vindt u dat de prinsessen het 
volgende mogen doen?

Basis: Nederlanders 18+ (n=1020)

12%
van de Nederlanders zou 
de prinsessen volgen op 

sociale media als zij actief 
zouden zijn.

Onder jongeren (18 t/m 
34 jaar) zegt 22% dat ze 
de prinsessen op sociale 

media zouden volgen.
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Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat prinses Amalia nog te 
jong is om officieel in het openbaar op te treden 

Prinses Amalia treedt nog niet op in het openbaar. In België is dat anders. Daar vervulde kroonprinses Elisabeth (17) al een 
aantal officiële taken. Zo opende ze in 2010 een naar haar vernoemd ziekenhuis en hield ze in 2014 een toespraak bij de 
herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

Vindt u dat prinses Amalia ook officieel in het openbaar moet optreden?

Basis: Nederlanders 18+ (n=1020)

17%

63%

20%

Ja

Nee, daar is ze nog te jong voor

Weet niet/geen mening

Na haar abdicatie is 
prinses Beatrix veel 

minder vaak te zien in het 
openbaar. 

Slechts 14% van de 
Nederlanders vindt dit 
jammer. 39% vindt dat 
het niet meer bij haar 

positie past. 
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Zes op de tien Nederlanders vinden het goed dat de traditie van 
troonopvolging blijft voortbestaan

Dat het oudste kind van de koning(in) automatisch de troonopvolger wordt vindt een kwart van de Nederlanders niet meer van deze tijd. 62% vindt 
dat het goed is dat deze traditie blijft bestaan.

Basis: Nederlanders 18+ (n=1020)

Op dit moment is het zo dat het oudste kind van de koning(in) automatisch de troonopvolger wordt. Wat vindt u daarvan? 

62%

25%

13%

Het is goed dat deze traditie blijft
voortbestaan

Het is niet meer van deze tijd

Weet niet/geen mening



© Ipsos 2019

De monarchie
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Een ruime meerderheid is voor behoud van de monarchie

In vergelijking met 2018 is de steun voor de monarchie gelijk gebleven. 68% van de Nederlanders vindt nog steeds dat Nederland een monarchie 
moet blijven. Slechts 15% wil dat Nederland een republiek wordt. 

Nederland is een koninkrijk met een koning als staatshoofd. Wat is volgens u het beste: dat Nederland een monarchie blijft 
of dat het een republiek wordt met een gekozen president als staatshoofd?

Basis: Nederlanders 18+ (2014-2018 circa n=500; 2019 n=1020)
Overige deel tot 100%: weet het niet/geen mening
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Nederland moet een…

Significant lager/hoger dan vorig jaar (90%)
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Een meerderheid van de Nederlanders is nog steeds voor behoud van de 
monarchie in zijn huidige vorm

Met een percentage van 51% van de Nederlanders dat in 2013 voor behoud van de monarchie in zijn huidige vorm was en 52% in 2019, lijkt de steun 
voor de monarchie vrij stabiel gebleven over de jaren heen. 18% van de Nederlanders geeft de voorkeur aan ceremonieel koningschap en een klein 
deel van de Nederlanders (11%) wil een republiek. 

Er wordt wel eens gesproken over een louter ceremoniële rol van het 
staatshoofd. Wat vindt u wenselijk?

51% 53%
47% 48%

54% 55%
52%

26%

18%
24%

15%
19%

15%
18%

10% 12% 11%
15%

8% 12% 11%
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20%
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60%
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100%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Monarchie in huidige vorm

Ceremonieel koningschap

Geen monarchie maar republiek

Significant lager/hoger dan vorig jaar (90%)

Basis: Nederlanders 18+ (2014-2018 circa n=500; 2019 n=1020)
Overige deel tot 100%: weet het niet/geen mening
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Onder jongeren is de steun voor de monarchie het kleinst

Onder Nederlanders van 55 jaar of ouder is de steun voor de monarchie het grootst. Met 79% ligt de steun voor de monarchie binnen deze groep veel 
hoger dan het landelijke gemiddelde van 68%. Onder jongeren tussen de 18 en 34 jaar is de steun een stuk lager. 57% van de jongeren is voor behoud 
van de monarchie, weliswaar nog steeds ruim de helft. Daartegenover staat dat één op de vijf jongeren wil dat Nederland een republiek wordt. In de 
groep van 55 jaar of ouder is dit slechts 12%.

Nederland is een koninkrijk met een koning als staatshoofd. Wat is volgens u het beste: dat Nederland een monarchie 
blijft of dat het een republiek wordt met een gekozen president als staatshoofd?

15%

19%

14%

12%

68%

57%

67%

79%

Allen

18 - 34 jaar

35 - 54 jaar

55 jaar of ouder

Republiek Monarchie

Basis: Nederlanders 18+ (n=1020)
Overige deel tot 100%: weet het niet/geen mening
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83%

78%
81%

74%

83% 83%
79%

73%

61%

54%

60%
57%

55%
57%

8%
12% 11%

15%

7%
11% 12%

12%

18%
14% 14%

17%

23%
19%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nederland moet een 
monarchie blijven

55 jaar of ouder

18-34 jaar

Nederland moet een 
republiek worden

18-34 jaar

55 jaar of ouder

Steun voor monarchie onder jongeren veel lager dan onder ouderen

Tussen 2013 en 2019 is de steun voor de monarchie vooral onder jongeren gedaald. Zo was in 2013 73% van de jongeren tussen de 18-34 jaar voor 
behoud van de monarchie, in 2019 is dit 57%. De steun lijkt wel te stabiliseren en schommelt sinds 2017 tussen de 55 en 57%. Onder Nederlanders 
van 55 jaar of ouder is de steun nog een stuk hoger. In 2013 stond 83% achter de monarchie, in 2019 is dit 79%, een kleine daling van 4%. 

Basis: Nederlanders 18+ (2014-2018 circa n=500; 2019 n=1020)
Overige deel tot 100%: weet het niet/geen mening



U gaf aan dat u wil dat Nederland een monarchie blijft. Kunt u 
uw mening toelichten?

U gaf aan dat u wil dat Nederland een republiek wordt. Kunt u 
uw mening toelichten?

Een monarchie of een republiek?

Basis: Nederlanders 18+ (n=1020)
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Met name VVD’ers en CDA’ers steunen de monarchie, PVV- en Forum voor 
Democratie-kiezers zijn kritischer

Vooral onder de CDA- en VVD-aanhang is er veel steun voor de monarchie, 9 op de 10 kiezers van die partijen willen de monarchie behouden. Onder 
aanhangers van Forum voor Democratie en PVV is, vergeleken met de gemiddelde kiezer, relatief veel steun voor een republikeinse staatsvorm. Zo 
vinden ongeveer drie op de tien PVV-stemmers dat Nederland beter een republiek kan worden.

15%

9%

6%

12%

17%

20%

20%

22%

32%

68%

87%

86%

76%

73%

70%

64%

56%

42%

Allen

CDA

VVD

D66

GroenLinks

PvdA

SP

Forum voor Democratie

PVV

Nederland moet een republiek worden Nederland moet een monarchie blijven

Nederland is een koninkrijk met een koning 
als staatshoofd. Wat is volgens u het beste: 

dat Nederland een monarchie blijft of dat het 
een republiek wordt met een gekozen 

president als staatshoofd?

Basis: Nederlanders 18+ (n=1020)

Overige deel tot 100%: weet het niet/geen mening

Dikgedrukte percentages weerspiegelen statistisch 
significante verschillen (95%) ten opzichte van de 
gemiddelde Nederlander.
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Ruim een derde van de Nederlanders vindt dat Willem-Alexander zijn eigen 
mening over politiek gevoelige kwesties niet mag verkondigen in het openbaar

Meer Nederlanders dan vorig jaar vinden het onwenselijk dat Willem-Alexander in het openbaar zijn eigen mening over politiek gevoelige kwesties 
uitspreekt. In 2018 was dit 29%, dit jaar zegt 36% van de Nederlanders dit niet wenselijk te vinden. Tegelijkertijd vindt ongeveer de helft van alle 
Nederlanders (52%) dat het juist wel wenselijk is als het staatshoofd zich uitspreekt in het openbaar.

36%

29%

32%

28%

28%

32%

42%

29%

31%

36%

37%

39%

42%

39%

33%

34%

41%

42%

16%

20%

16%

18%

20%

22%

17%

26%

21%

2019: Willem-Alexander

2018: Willem-Alexander

2017: Willem-Alexander

2016: Willem-Alexander

2015: Willem-Alexander

2014: Willem-Alexander

2013: Willem-Alexander

2012: Beatrix

2011: Beatrix

Niet wenselijk Enigszins wenselijk Zeer wenselijk

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, ook als het gaat over politiek gevoelige kwesties?

Significant hoger dan 2018

Basis: Nederlanders 18+ (2014-2018 circa n=500; 2019 n=1020)
Overige deel tot 100%: weet het niet/geen mening

De helft van de 
hoogopgeleiden 

vindt het 
onwenselijk als de 

koning in het 
openbaar zijn eigen 
mening uitspreekt. 

Onder 
laagopgeleiden is 
dit slechts één op 

de vijf.
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De helft van de Nederlanders vindt dat de koning de troonrede moet 
blijven voorlezen

De helft van de Nederlanders wil dat de koning de troonrede blijft voorlezen, terwijl 28% van de Nederlanders het beter vindt als de minister-
president dit doet. 15% zegt het niet uit te maken wie de Troonrede voorleest.

Elk jaar op Prinsjesdag leest de koning de Troonrede voor, waarin de plannen van het kabinet bekend worden gemaakt. De Troonrede is niet 
geschreven door de koning, maar door het kabinet. Welke van onderstaande stellingen past het meest bij uw mening? 

Basis: Nederlanders 18+ (n=1020)

51%

15%

28%

6%

Ik vind dat de traditie behouden moet worden: de koning leest
de Troonrede voor

Het maakt mij niet uit wie de Troonrede voorleest

Ik vind dat de minister-president de Troonrede zou moeten
voorlezen

Weet niet

Onder VVD- en 
CDA-kiezers vinden 
ruim zes op de tien 

mensen dat de 
koning de 

troonrede moet 
blijven voorlezen. 
Dit is significant 

hoger vergeleken 
met de gemiddelde 

Nederlander.
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Bijna vier op de tien Nederlanders vinden het nog steeds jammer dat de 
koning geen rol meer speelt bij de formatie van het kabinet

38% van de Nederlanders vindt het jammer dat de koning geen rol meer speelt bij de formatie van het kabinet. Bijna een derde van de Nederlanders 
vindt het juist een goede zaak dat hij daarin geen rol meer speelt. Een kwart zegt het niet uit te maken of hij wel of geen rol speelt bij de formatie.

38%

29%

25%

8%

41%

24%

25%

9%

34%

32%

23%

10%

Jammer: ik vind wel dat hij daarin een rol moet spelen

Een goede zaak: ik vind niet dat hij daarin een rol moet
spelen

Neutraal: het maakt me niet uit of hij wel of geen rol speelt
bij de formatie

Weet niet 2019

2018

2017

Wat vindt u ervan dat de koning geen rol speelt bij de formatie van het kabinet?

Basis: Nederlanders 18+ (2017-2018 circa n=500; 2019 n=1020)
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Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt dat er meer 
verantwoording moet worden afgelegd over de kosten van de monarchie

Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt nog steeds dat het koningshuis verantwoording moet afleggen voor de eigen kosten. Ook vinden zes 
op de tien Nederlanders dat er meer openheid moet zijn over deze kosten. Maar de zorgen over deze kosten worden niet door iedereen gedeeld. Een 
derde van de Nederlanders zegt zich druk te maken over de kosten van de monarchie, tegenover een derde deel dat zegt zich niet druk te maken.

70%

70%

70%

61%

63%

62%

29%

29%

28%

18%

18%

15%

26%

22%

25%

28%

29%

30%

8%

7%

10%

8%

10%

7%

37%

37%

35%

4%

4%

5%

5%

5%

6%

6%

5%

7%

(Zeer) mee eens Neutraal (Zeer) mee oneens Weet niet

Regelmatig staan de kosten van de monarchie ter discussie. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?

Het is belangrijk dat het 
koningshuis verantwoording 

aflegt over de eigen kosten 

Er zou meer openheid moeten 
zijn over de kosten van de 

monarchie

Ik maak me druk over de kosten 
van de monarchie

2019

2018

2017

2019

2018
2017

2019

2018
2017

Basis: Nederlanders 18+ (2017-2018 circa n=500; 2019 n=1020)
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Kiezers van Forum voor Democratie maken zich het meest druk over de 
kosten van de monarchie. Onder VVD-kiezers zijn de minste zorgen 

Wanneer kiezers van de verschillende politieke partijen worden vergeleken, 
valt op dat vooral VVD-kiezers zich weinig zorgen maken over de kosten van 
de monarchie. Bijna de helft van deze kiezers zegt zich niet druk te maken 
over deze kosten. Onder Forum voor Democratie kiezers zijn de zorgen wat 
groter. Zo zegt 40% van de Forum voor Democratie-kiezers zich druk te maken 
over de kosten. Dit is significant hoger dan de gemiddelde Nederlander.

37%

25%

29%

35%

35%

41%

46%

48%

50%

29%

38%

40%

29%

33%

15%

26%

17%

26%

Allen

PVV

Forum voor Democratie

SP

GroenLinks

D66

CDA

PvdA

VVD

(zeer) mee oneens (zeer) mee eens

Ik maak me druk over de kosten van de monarchie

Basis: Nederlanders 18+ (n=1020)

Overige deel tot 100%: weet het niet/geen mening

Dikgedrukte percentages weerspiegelen statistisch 
significante verschillen (95%) ten opzichte van de 
gemiddelde Nederlander.
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De meningen zijn verdeeld over de verkoop van kunst door de Oranjes

Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat de kunst die de Oranjes vergaard hebben, cultureel erfgoed is dat voor Nederland behouden moet 
worden. 37% van de Nederlanders vindt daarentegen dat deze kunst privébezit is en dat ze daarom zelf mogen bepalen wat ze ermee doen. 

37%

46%

18%

De kunst die de Oranjes vergaard hebben, is
privébezit en daarmee kunnen ze doen wat

ze willen

De kunst die de Oranjes vergaard hebben, is
cultureel erfgoed dat voor Nederland

behouden moet blijven

Weet niet/geen mening

De koninklijke familie bezit van oudsher een grote 
kunstcollectie, die deels gekregen en deels gekocht is. 
Recent ontstond er discussie over de verkoop van een 

tekening van Rubens door prinses Christina. De 
verkoop van kunst uit de collectie van het koningshuis 

is al vaker een onderwerp van discussie geweest. 
Wat vindt u?

Basis: Nederlanders 18+ (n=1020)
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Koningsdag

3.

© Ipsos 2019
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De meeste Nederlanders vieren dit jaar Koningsdag op een evenement, 
voor de televisie of ze vieren het niet 

Een derde van de Nederlanders kiest er dit jaar voor om Koningsdag te vieren op een evenement zoals een vrijmarkt of een festival. Een kwart van 
de Nederlanders zegt het dit jaar niet te vieren, bijna een kwart volgt het op televisie en 16% viert het thuis. 

Hoe gaat u dit jaar Koningsdag vieren? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Basis: Nederlanders 18+ (n=1020)

36%

26%

23%

16%

11%

12%

Ik ga naar een evenement (vrijmarkt, festival, op straat etc.)

Ik vier het niet

Ik volg het op televisie

Ik vier het thuis

Ik ga naar familie en/of vrienden

Weet niet
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Een grote meerderheid van alle Nederlanders is tevreden over de manier 
waarop Koningsdag wordt gevierd

Ruim de helft van de Nederlanders, 64%, is tevreden of zelfs zeer tevreden over de invulling die koning Willem-Alexander aan Koningsdag heeft 
gegeven. Slechts 5% is ontevreden. 

Koning Willem-Alexander heeft gekozen voor een andere invulling van Koningsdag dan zijn moeder Beatrix. Centraal staat 
de presentatie van één gemeente en de omliggende regio, waarbij meer dan vroeger het accent ligt op de economische 

aspecten. In hoeverre bent u tevreden met de manier waarop Koningsdag wordt gevierd?

15% 49% 22% 2% 3% 10%

Zeer tevreden Enigszins tevreden Tevreden noch ontevreden Enigszins ontevreden Zeer ontevreden Weet niet

Basis: Nederlanders 18+ (n=1020)
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Zeven op de tien Nederlanders maken zich niet meer zorgen dan vorig 
jaar over de veiligheid bij grote evenementen zoals Koningsdag

Het gevoel van veiligheid rondom grote evenementen zoals Koningsdag is bij veel Nederlanders niet veranderd vergeleken met vorig jaar. 
Slechts 12% zegt zich meer zorgen te maken dan vorig jaar. 6% van de Nederlanders zegt zich minder zorgen te maken dan vorig jaar.

In hoeverre maakt u zich zorgen over de veiligheid van u en uw gezin bij grote evenementen zoals Koningsdag?

6%

7%

2%

2%

72%

74%

59%

63%

12%

10%

31%

28%

9%

9%

8%

7%

2019

2018

2017

2016

Minder zorgen dan vorig jaar Gevoel is niet veranderd Meer zorgen dan vorig jaar Weet niet

Basis: Nederlanders 18+ (2016-2018 circa n=500; 2019 n=1020)
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Bijlage
Onderzoeksopzet

© Ipsos 2019
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Onderzoeksopzet

▪ Doelgroep: Nederlanders van 18 jaar en ouder.

▪ Aanpak: 1020 online interviews. Respondenten zijn geworven uit het Ipsos i-Say Panel.

▪ Veldwerkperiode: 12 april t/m 16 april

▪ Weging: De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, regio, werkzaamheid en politieke voorkeur. 
Hierdoor zijn de resultaten een goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking. 

Bijlage

Doelgroep

Methode

▪ Al sinds 2006 laat de NOS rond Koninginnedag een onderzoek uitvoeren waarin Nederlanders gevraagd wordt naar 
hun mening over het koningshuis en de monarchie. In 2013 werd in verband met de abdicatie op Koninginnedag 
een onderzoek over de troonwisseling uitgevoerd. Op 30 april 2013 volgde prins Willem-Alexander zijn moeder 
koningin Beatrix op als koning. Sinds 2014 is de Koninginnedag enquête dan ook vervangen door de Koningsdag 
enquête. 

▪ Het doel van de Koningsdag enquête 2019 is te achterhalen wat de huidige opinie van Nederlanders is over het 
koningshuis, Willem-Alexander en zijn optreden als koning en (waar mogelijk) welke veranderingen er in deze 
opinie zijn opgetreden in de afgelopen jaren. 

Aanleiding en doelstelling
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DANK U


