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Belangrijkste uitkomsten 

Meer moeite met één gast dan met avondklok 
 
Acht op tien vinden avondklok acceptabel 

Sinds zaterdag 23 januari geldt in Nederland een avondklok, van ’s avonds 21 uur tot ’s ochtends 
4.30 uur. Op de vraag “Vindt u de avondklok acceptabel?” zegt 80 procent “acceptabel” en 16 
procent “onacceptabel”. Jongeren hebben hier duidelijk meer moeite mee dan ouderen.  
 
Vindt u de avondklok acceptabel?  

Basis: N = 2.108 

     Totaal       18-24          25-34          35-49        50-64            65+ 

Acceptabel 80% 67% 70% 78% 84% 87% 

Onacceptabel 16% 25% 26% 20% 12% 9% 

Weet ik niet 4% 8% 4% 3% 4% 3% 

 
Kiezers van VVD, CDA, CU en PvdA accepteren de maatregel het meest, kiezers van FvD in 
meerderheid niet. Ook een derde van de kiezers van PVV, JA21 en SGP vindt de avondklok 
onacceptabel.  
 
70 procent vindt avondklok een goed idee, maar het brengt 12 procent in de problemen   

Iets acceptabel vinden is niet hetzelfde als iets goed vinden (maar wel bijna).  
Zeven op tien (70%) Nederlanders vinden het “goed dat het kabinet een avondklok heeft 
ingevoerd”, 7 procent is neutraal en 18 procent vindt het niet goed.  
 
En dat Nederlanders iets acceptabel of een goede maatregel vinden, wil weer niet zeggen dat ze er 
zelf geen last van hebben. Een op acht (12%) Nederlanders antwoordt bevestigend op de stelling 
“Het is voor mij problematisch dat het kabinet een avondklok heeft ingevoerd”. Een kwart van de 
jongeren van 18-24 jaar geeft aan dat de avondklok voor hen problematisch is.  
 
Bijna helft vindt ‘maximaal één gast’ een goed idee, het brengt 39 procent in de problemen   

Minder mensen vinden de maatregel met betrekking tot het maximaal aantal gasten (één) een 
goed idéé: 47 procent. Deze maatregel brengt beduidend meer mensen in de problemen dan de 
avondklok: voor 39 procent van de Nederlanders is het problematisch dat het maximale aantal 
gasten beperkt is tot één.   
Dat we nog maar maximaal één gast mogen ontvangen is voor bijna alle leeftijdsgroepen 
problematisch, het meest voor de 25-34-jarigen.  
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Wie gaat zich niet aan de avondklok houden?  

Het merendeel van de Nederlanders (86%) is het eens met de stelling “Ik ga mij 100% houden 
aan de avondklok”, 7 procent is het daar mee oneens.  
Dit zijn – vaker dan gemiddeld – mannen dan vrouwen (mannen: 9% van de mannen is het 
oneens met de stelling, 4% van de vouwen), jongeren (18-24 jarigen: 11%) en met name 
middelbaar opgeleiden (9%).  
Relatief vaak zijn het kiezers van FvD (37% van de FvD-stemmers is het oneens met de stelling), 
PVV (17%), JA21 (13%) en de PvdD (11%).  
 

Steun voor coronamaatregelen blijvend hoog 

De steun voor de coronamaatregelen van het kabinet is wederom gestegen. Begin januari stond 
72 procent van de Nederlanders achter de coronamaatregelen (de manier waarop het kabinet in 
het algemeen omgaat met de coronamaatregelen), nu – 2de helft januari is dat 75 procent.  
 
Begin januari wilden vier op tien Nederlanders (40%) de huidige lockdown handhaven en nog 
eens 33 procent wilde de lockdown zelfs verder aanscherpen. Een op vijf wilde een versoepeling, 
6 procent vindt dat de lockdown moet stoppen. Nu wil 48 procent de lockdown verlengen en 29 
procent zelfs aanscherpen. 7 procent vindt dat de lockdown moet stoppen.  
 
Wat is uw mening met betrekking tot de lockdown?  

Basis: N = 2.108 

 begin 
januari 

eind 
januari 

Het kabinet moet de huidige lockdown handhaven (op dezelfde manier) 40% 48% 

Het kabinet moet de lockdown nog verder aanscherpen 33% 29% 

Het kabinet moet de lockdown versoepelen, maar niet helemaal loslaten 19% 14% 

Het kabinet moet de lockdown stoppen (helemaal loslaten) 6% 7% 

Weet ik niet 2% 2% 

 
Verantwoording  

Dit onderzoek vond plaats van vrijdagavond 22 januari tot maandagochtend 25 januari 2021.  
Er werkten in totaal 2.108 Nederlanders van 18 jaar of ouder mee aan dit onderzoek.  
Deze deelnemers zijn afkomstig uit het I&O Research Panel.  
 
De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en 
stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. De weging is uitgevoerd conform de 
richtlijnen van de Gouden Standaard (laatste cijfers van het CBS).  
Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), 
voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.  
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1 Draagvlak coronamaatregelen 

1.2 Steun voor coronamaatregelen  
De steun voor de coronamaatregelen van het kabinet is wederom gestegen. Begin januari stond 
72 procent van de Nederlanders achter de coronamaatregelen (de manier waarop het kabinet in 
het algemeen omgaat met de coronamaatregelen), nu – 2de helft januari is dat 75 procent.  

1.3 Ruim driekwart wil lockdown verlengen  
Begin januari wilden vier op tien Nederlanders (40%) de huidige lockdown handhaven, nog eens 
33 procent wilde de lockdown zelfs verder aanscherpen1. Een op vijf wilde een versoepeling, 6 
procent vindt dat de lockdown moet stoppen.  
Nu wil 48 procent de lockdown verlengen en 29 procent zelfs aanscherpen. 7 procent vindt dat de 
lockdown moet stoppen.  
 
Wat is uw mening met betrekking tot de lockdown?  

Basis: N = 2.108 
 begin 

januari 
eind 

januari 

Het kabinet moet de huidige lockdown handhaven (op dezelfde manier) 40% 48% 

Het kabinet moet de lockdown nog verder aanscherpen 33% 29% 

Het kabinet moet de lockdown versoepelen, maar niet helemaal loslaten 19% 14% 

Het kabinet moet de lockdown stoppen (helemaal loslaten) 6% 7% 

Weet ik niet 2% 2% 

 
 
1  In december wilde de helft van alle Nederlanders (49%) een totale lockdown, een op drie (34%) wilde dat toen niet. De vraagstelling was toen 

anders, er was toen nog geen lockdown 
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2 De avondklok  

2.1 Acht op tien vinden avondklok acceptabel 
Sinds zaterdag 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Iedereen kreeg dat mee. 
Op de vraag “Vindt u de avondklok acceptabel?” zegt 80 procent “acceptabel” en 16 procent 
“onacceptabel”. Jongeren hebben hier duidelijk meer moeite mee dan ouderen.  
 
Vindt u de avondklok acceptabel? 

Basis: N = 2.108 

 Totaal 18-24 25-34 35-49 50-64 65+ 

Acceptabel 80% 67% 70% 78% 84% 87% 

Onacceptabel 16% 25% 26% 20% 12% 9% 

Weet ik niet 4% 8% 4% 3% 4% 3% 

 
Enkele toelichtingen:  
 
“Alle middelen die kunnen helpen om de corona-crisis zo snel mogelijk de baas te worden zijn goed, 
ook al is de financiële schade enorm, maar ik ben me er wel van bewust dat ik er vrij makkelijk over kan 
praten, ik ben in loondienst en kan nog steeds normaal mijn werk doen, iemand anders die zijn werk 
niet meer kan doen en daardoor zonder inkomen zit zal er anders over denken. De avondklok is voor 
mij geen probleem, ben 's-avonds toch altijd thuis.” 
 
“Als er daadwerkelijk wordt gehandhaafd, geloof ik dat dit een zinnige maatregel is. Het raakt mensen 
zoals mijzelf die zich wel aan maatregelen houden harder dan mensen die daar lak aan hebben, omdat 
we bij lange na niet genoeg politie en boa's hebben om alles te handhaven. Sommigen zullen ook graag 
de boete van 95 euro riskeren om gewoon door te gaan als voorheen.” 
 
“De avondklok voegt niets toe aan het bestrijden van het virus. Je kan eigenlijk beter de hele lockdown 
opheffen als het virus kans krijgt om rond te gaan dan krijgen de meeste mensen de kans om hun 
immuunsysteem te laten werken en beschermd zijn ik zou de zwakkeren wel beschermen.” 
 
Kiezers van VVD, CDA, CU en PvdA accepteren de maatregel het meest, kiezers van FvD in 
meerderheid niet. Ook een derde van de kiezers van PVV, JA21 en SGP vindt het niet acceptabel.  
 
Vindt u de avondklok acceptabel? 

Basis: N = 2.108 

 Totaal VVD PVV CDA D66 GL SP PvdA CU PvdD SGP FvD Ja21 

Acceptabel 80% 91% 61% 92% 81% 78% 79% 91% 85% 80% 68% 19% 67% 

Onacceptabel 16% 7% 35% 6% 13% 14% 12% 6% 11% 12% 30% 80% 33% 

Weet ik niet 4% 2% 4% 2% 6% 7% 9% 3% 4% 8% 2% 1% 0% 

2.2 Meer moeite met maximaal 1 gast dan met avondklok 
Iets acceptabel vinden is niet hetzelfde als iets goed vinden (maar wel bijna).  
 
Zeven op tien (70%) Nederlanders vinden het “goed dat het kabinet een avondklok heeft 
ingevoerd”, 7 procent is neutraal 18 procent vindt het niet goed.  
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Dat is meer dan de maatregel m.b.t. het maximaal aantal gasten: 47 procent vindt het “goed dat 
het kabinet het maximale aantal gasten dat een huishouden mag ontvangen beperkt tot één gast” 
 

Deze laatste maatregel brengt ook veel meer mensen in de problemen dan de avondklok.  
Een op acht (12%) Nederlanders antwoordt bevestigend op de stelling “Het is voor mij 
problematisch dat het kabinet een avondklok heeft ingevoerd” terwijl het voor 39 procent van de 
Nederlanders problematisch is dat het maximale aantal gasten beperkt is tot één gast.   
 

In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? 

Basis: N = 2.108 

 
Zoals we al eerder zagen is de avondklok vooral voor jongeren lastig (een kwart noemde het 
onacceptabel). We zien dat ook bij deze stellingen. Een kwart van de jongeren van 18-24 jaar 
geeft aan dat het voor hen “problematisch is dat het kabinet een avondklok heeft ingevoerd”.  
Dat we nog maar maximale één gast mogen ontvangen is voor een substantieel deel van alle 
leeftijdsgroepen problematisch, het meest voor de 25-34-jarigen.  
 
‘Het is voor mij problematisch dat het maximale aantal gasten beperkt is tot één gast’ en ‘Het is voor 
mij problematisch dat er een avondklok is ingevoerd’ 
Basis: N = 2.108 

 Totaal 18-24 25-34 35-49 50-64 65+ 

maximaal 1 gast 39% 40% 48% 33% 38% 41% 

avondklok 12% 27% 19% 13% 7% 5% 

 
Wie gaat zich niet aan de avondklok houden?  

Het merendeel van de Nederlanders (86%) is het eens met de stelling “Ik ga mij 100% houden 
aan de avondklok”, 7 procent is het daar mee oneens.  
Dit zijn – vaker dan gemiddeld – mannen dan vrouwen (mannen: 9% van de mannen is het 
oneens met de stelling, 4% van de vouwen), jongeren (18-24 jarigen: 11%) en met name 
middelbaar opgeleiden (9%).  
Relatief vaak zijn het kiezers van FvD (37% van de FvD-stemmers is het oneens met de stelling), 
PVV (17%), JA21 (13%) en de PvdD (11%).  
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3 Verantwoording 

Dit onderzoek vond plaats van vrijdagavond 22 januari tot maandagochtend 25 januari 2021.  
Er werkten in totaal 2.108 Nederlanders van 18 jaar of ouder mee aan dit onderzoek.  
Deze deelnemers zijn afkomstig uit het I&O Research Panel.  
 
Weging en marges 

De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en 
stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. De weging is uitgevoerd conform de 
richtlijnen van de Gouden Standaard. Hiermee is de steekproef representatief voor de 
kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken. Bij 
onderzoek is er sprake van een betrouwbaarheidsinterval en onnauwkeurigheidsmarges. In dit 
onderzoek gaan we uit van een betrouwbaarheid van 95 procent. Bij een steekproef van n=2.000 
en een uitkomst van 50 procent is er sprake van een foutmarge van plus of min 2,2 procent.  
 

I&O Research Panel 

Het I&O Research Panel is geworven op basis van aselecte personen- en huishoudensteekproeven 
op traditionele manier (geen zelfaanmelding). Het I&O Research Panel werkt met een 
spaarprogramma, waarbij deelnemers punten sparen afhankelijk van de lengte en complexiteit 
van de vragenlijst. Deze punten kunnen later worden ingewisseld voor Bol.com-tegoed of een 
donatie aan een goed doel. 
 
I&O Research 

I&O Research is het grootste onderzoeksbureau voor overheid en non-profit (volgens de 
MarktOnderzoeksAssociatie, MOA, 2019). Het is onze missie bij te dragen aan beter onderbouwde 
keuzes van onze klanten, op basis van onderzoek en advies. Wij werken voor overheids- en non-
profitorganisaties.  
I&O Research heeft vestigingen in Amsterdam en Enschede. 
 
I&O Research is lid van de MarktOnderzoeksAssociatie (MOA), maakt deel uit van de Research 
Keurmerk Groep en onderschrijft de internationale ICC/ESOMAR-gedragscode voor markt- en 
sociaalwetenschappelijk onderzoek. I&O Research is ISO 9001-, ISO 20252- en ISO 27001-
gecertificeerd. Het online onderzoekspanel (I&O Research Panel) is ISO 26362-gecertificeerd. Dit 
is de norm voor online en offline access panels. 


