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Thierry Baudet stapt op als lijsttrekker

Samenvatting

Samenvatting

Achterban Forum voor Democratie vindt Joost Eerdmans meest geschikte opvolger van Thierry Baudet
De FVD-achterban is verdeeld over het opstappen van Thierry Baudet bij Forum voor
Democratie. Kiezers vinden dat hij JFVD eerder had moeten aanpakken. Nu Baudet
vertrekt is Joost Eerdmans, volgens de achterban, de meest geschikte opvolger.
Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 2.500 kiezers die tijdens de
hoogtijdagen van de partij, vlak na de Provinciale Statenverkiezingen van 2019, bij de partij
zaten. De partij stond toen rond 25 zetels in de peilingen. Een deel daarvan zou nu nog FVD
stemmen en is zelfs lid van de partij, maar een groot deel is het afgelopen jaar overgestapt
naar een andere partij.
'Baudet rent weg'
In een eerste reactie blijken zij totaal verdeeld over het plotselinge vertrek van de FVDlijsttrekker. 41 procent vindt het goed dat hij stopt. Niet alleen om zijn optreden in deze
kwestie, maar zij staan ook niet achter de koers van Baudet in de coronacrisis.
Een even grote groep, van 41 procent, noemt het een slechte zaak dat Baudet opstapt. Zij
vertellen dat hét gezicht van FVD nu wegvalt en dat hij veel mensen wist te motiveren.
Maar hier zitten ook kiezers tussen die kritiek hebben op de keuze van Baudet om nu op te
stappen: "Als je aan het roer staat moet je, als er iets goed mis is, niet zelf wegrennen maar
zorgen dat het probleem vakkundig wordt opgelost."
Eerder ingrijpen in JFVD
Waar de meeste kiezers (57 procent) het wel over eens zijn, is dat de partij eerder had
moeten ingrijpen in de jongerenafdeling JFVD. Zij staan daarmee achter de
partijprominenten die geen intern onderzoek wilden afwachten naar misstanden binnen de
JFVD en riepen om de sanering van de jongerentak.
"Zodra dergelijke zaken opduiken, meteen afkappen. Een onderzoek was niet nodig
geweest want het bewijs lag al op straat", zegt een FVD-kiezer uit het onderzoek. Een
ander benadrukt dat er eerder misstanden waren bij de JFVD die niet werden onderzocht:
"Toen er maanden geleden al aanwijzingen waren, had er een onderzoek moeten komen en
meteen schoon schip worden gemaakt. Het promoveren van dit soort figuren is een
enorme blunder geweest." 35 procent van de achterban wilde wel het interne onderzoek
afwachten.

Eerdmans meest geschikte opvolger
Nu Baudet niet meer de nummer één op de kieslijst wordt, moeten er
lijsttrekkersverkiezingen komen, vinden de meeste FVD-kiezers. Als die nu zouden
plaatsvinden, krijgt Joost Eerdmans de meeste FVD-kiezers (36 procent) achter zich. De
huidige nummer vier op de kieslijst, die vandaag aangaf lijsttrekker te willen worden, is
volgens kiezers geschikter dan Annabel Nanninga (19 procent) en vertrekkend partijlid
Theo Hiddema (15 procent). Hij wordt geroemd om zijn ervaring, charisma en zijn
goede omgang met de media.
Zowel Eerdmans als Nanninga is volgens de achterban in staat grote groepen
weggelopen FVD-kiezers weer terug winnen als één van hen lijsttrekker wordt. 47
procent van hen zegt weer FVD te overwegen als Eerdmans lijsttrekker wordt en bij
Nanninga is dat 45 procent.
Niet het einde van Baudet
Baudet zou partijvoorzitter blijven, maar het partijbestuur maakte vandaag toch
bekend dat hij het voorzitterschap naast zich neerlegt. Een meerderheid van de FVDstemmers (64 procent) vindt dat hij wel partijvoorzitter had mogen blijven, vooral
omdat hij oprichter is van de partij. Ook zouden de meesten (58 procent) het
toejuichen als hij lijstduwer wordt voor FVD.
Verrassend genoeg sluiten FVD-kiezers ook een terugkeer van Baudet als partijleider
niet uit. Sterker, 40 procent van de FVD'ers denkt dat hij ooit weer leider van de partij
wordt. Zij verwachten vanzelf discussie over zijn plek binnen de partij als hij als
lijstduwer veel stemmen trekt bij de komende verkiezingen.
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Vertrek Baudet als lijsttrekker

Vertrek Baudet als lijsttrekker

Forum-kiezers verdeeld over vertrek
Baudet

Baudet heeft het volgens Forum-kiezers
goed gedaan

Thierry Baudet heeft maandagavond aangekondigd zich terug te trekken als
lijsttrekker van Forum voor Democratie bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.
Aanleiding is de kwestie rond leden van de JFVD, de jongerenbeweging van de partij,
die in appjes en op foto's extreemrechts gedachtegoed met elkaar deelden. Baudet
wilde de kwestie intern laten onderzoeken door partijleden, maar verschillende
partijprominenten riepen om het verbreken van de banden met de JFVD. Baudet
weigerde dat en wilde het onderzoek afwachten. Na een crisisberaad met
partijprominenten besloot Baudet zich terug te trekken als lijsttrekker van de partij.
Vind je het een goede of slechte zaak dat Thierry Baudet zich terugtrekt als
lijsttrekker voor Forum voor Democratie bij de komende Tweede
Kamerverkiezingen?

Goede zaak

Slechte zaak

Weet niet

Alle ondervraagden

62%

20%

18%

FVD-voorkeur april 2019
(n=2.537)

41%

41%

17%

FVD-voorkeur oktober
2020 (n=979)

36%

53%

11%

FVD-leden (1.016)

39%

45%

16%

Afgezien van je eigen politieke voorkeur: Hoe vind je dat Thierry Baudet het de
afgelopen vier jaar heeft gedaan als partijleider van Forum voor Democratie?

Zeer goed

Redelijk
goed

Redelijk
slecht

Zeer slecht

Weet
niet

Alle ondervraagden

9%

27%

22%

33%

8%

FVD-voorkeur april
2019 (n=2.537)

23%

47%

20%

8%

2%

FVD-voorkeur oktober
2020 (n=979)

51%

44%

4%

1%

0%

FVD-leden (1.016)

43%

46%

6%

5%

0%
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Vertrek Thierry Baudet als lijsttrekker

JFVD

Forum-kiezers verdeeld over gevolgen
Baudet voor de partij
De volgende vragen zijn alleen gesteld aan FVD-kiezers uit april 2019, FVD-kiezers
uit oktober 2020 en FVD-leden.

En vind je het voor de partij een goede of slechte zaak dat Baudet geen
lijsttrekker wordt voor Forum voor Democratie bij de komende Tweede
Kamerverkiezingen?

FVD-voorkeur april 2019
(n=2.537)

Goede zaak

Slechte zaak

Weet niet

38%

41%

21%

FVD-voorkeur oktober 2020
(n=979)

27%

51%

23%

FVD-leden (1.016)

42%

42%

16%

'Partij had eerder moeten ingrijpen in
JFVD'
De JFVD (jongerenafdeling van FVD) raakte in opspraak nadat er foto's en appjes
opdoken waarin JFVD'ers extreem rechts gedachtegoed uitten en nazisme
verheerlijkten. De bewuste JFVD-leden werden niet direct bestraft. Een aantal van
hen had, ondanks het doen van deze uitingen, nog promotie gemaakt binnen de
partij. Een aantal FVD-partijleden, onder wie Baudet, wilde eerst een intern
onderzoek naar de gebeurtenissen instellen. Verschillende partijprominenten, onder
wie Nanninga en Eerdmans, vonden dat te weinig en te laat. Zij willen dat JFVDvoorzitter Jansen opstapt en dat FVD de banden met de JFVD verbreekt en een
nieuwe jongerenbeweging opbouwt.
Met welke stelling ben je het 't meeste eens?

De partij had de banden
met de JFVD moeten
verbreken

De partij had het
interne onderzoek
naar vermeende
misstanden moeten
afwachten

Weet niet

FVD-voorkeur april 2019
(n=2.537)

57%

35%

8%

FVD-voorkeur oktober
2020 (n=979)

39%

55%

5%

FVD-leden (1.016)

49%

47%

5%
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Nieuwe lijsttrekker

Nieuwe lijsttrekker

'Baudet kan voorzitter en lijstduwer
blijven'

Forum-kiezers willen lijsttrekkersverkiezingen

Baudet is opgestapt als lijsttrekker maar op dit moment nog wel partijvoorzitter
van Forum voor Democratie. Vind je dat Baudet wel of geen partijvoorzitter kan
blijven?
Hij kan wat mij betreft Hij kan wat mij betreft
wel partijvoorzitter
geen partijvoorzitter Weet niet
blijven
blijven
FVD-voorkeur april 2019
(n=2.537)

64%

FVD-voorkeur oktober
2020 (n=979)

80%

FVD-leden (1.016)

83%

25%
16%
11%

11%
4%
6%

Baudet wil mogelijk lijstduwer worden voor Forum voor Democratie bij de komende
landelijke verkiezingen. Dat betekent dat hij geen hoge plek krijgt op de kieslijst, maar
onderaan de lijst extra stemmen kan trekken voor de partij. Onduidelijk is nog of
Baudet alsnog in de Tweede Kamer wil of gaat komen als hij veel voorkeurstemmen
krijgt.
Vind je dat Baudet wel of geen lijstduwer moet worden voor Forum voor
Democratie bij de komende Tweede Kamerverkiezingen?
Hij moet wat mij betreft
wel lijstduwer worden

Hij moet wat mij
betreft geen
lijstduwer worden

Weet niet

FVD-voorkeur april 2019
(n=2.537)

58%

29%

14%

FVD-voorkeur oktober
2020 (n=979)

78%

15%

7%

FVD-leden (1.016)

69%

25%

6%

Thierry Baudet wordt geen lijsttrekker bij de komende Tweede Kamerverkiezingen van
maart 2021.
Zou je het een goede of een slechte zaak vinden als er een lijsttrekkersverkiezing
wordt gehouden bij Forum voor Democratie?
Goede zaak

Slechte zaak

Weet niet

FVD-voorkeur april 2019
(n=2.537)

60%

16%

25%

FVD-voorkeur oktober 2020
(n=979)

73%

15%

12%

FVD-leden (1.016)

78%

14%

8%
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Nieuwe lijsttrekker

Toekomst

Eerdmans, Nanninga en Hiddema
meest geaccepteerd als lijsttrekker

'Eerdmans meest geschikt als
lijsttrekker'

Kun je voor elk van onderstaande politici aangeven of je het wel of niet
acceptabel zou vinden als zij lijsttrekker worden van Forum voor Democratie? De
politici staan op alfabetische volgorde.
= wel acceptabel

En, als je één keuze moet maken, wie vind je het meest geschikt als lijsttrekker
voor Forum voor Democratie bij de komende Tweede Kamerverkiezingen? De
politici staan in willekeurige volgorde.

FVD-voorkeur april
2019 (n=2.537)
Paul Cliteur
Joost Eerdmans
Derk-Jan Eppink
Wybren van Haga
Theo Hiddema
Annabel Nanninga
Nicki Pouw-Verweij
Eva
Vlaardingerbroek

28%
66%
31%
25%
60%
67%
19%
30%

FVD-voorkeur
oktober 2020
(n=979)
34%
74%
30%
33%
57%
66%
25%
31%

FVD-voorkeur april
2019 (n=2.537)

FVD-voorkeur
oktober 2020
(n=979)

FVD-leden (1.016)

Paul Cliteur

2%

1%

2%

Joost Eerdmans

36%

44%

43%

Derk-Jan Eppink

2%

1%

2%

Wybren van Haga

7%

11%

8%

Theo Hiddema

15%

14%

9%

Annabel Nanninga

19%

16%

20%

Nicki Pouw-Verweij

0%

0%

0%

Eva
Vlaardingerbroek

7%

5%

10%

Iemand anders

1%

2%

2%

Weet niet / geen
mening

10%

5%

2%

FVD-leden (1.016)
44%
79%
39%
34%
55%
72%
28%
40%
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Nieuwe lijsttrekker

Toekomst

Eerdmans, Hiddema en Nanninga
meeste aantrekkingskracht op kiezers

Potentiele Forum-kiezers twijfelen over
stem op de partij

We leggen je nu een paar mogelijke lijsttrekkers voor. Kun je voor elk van hen
aangeven of je zou overwegen FVD te stemmen, als zij de partij zouden leiden? De
politici staan op alfabetische volgorde.
= overweegt wel FVD te stemmen bij politicus als lijsttrekker
FVD-voorkeur april
2019 (n=2.537)

FVD-voorkeur
oktober 2020
(n=979)

FVD-leden (1.016)

De volgende vragen zijn aan alle deelnemers gesteld, dus ook FVD-kiezers en leden.

Wat is op jou van toepassing bij de komende Tweede Kamerverkiezingen?
Ik zal sowieso
Forum voor
Democratie
stemmen

Of ik op FVD
stem, hangt af
van de nieuwe
lijsttrekker

Ik zal sowieso
geen Forum voor
Democratie
stemmen

Weet
niet

Paul Cliteur

29%

48%

55%

Joost Eerdmans

59%

80%

79%

Derk-Jan Eppink

28%

47%

53%

Alle ondervraagden

7%

10%

74%

9%

Wybren van Haga

30%

53%

43%

FVD-voorkeur april
2019 (n=2.537)

22%

28%

29%

21%

Theo Hiddema

57%

79%

71%

FVD-voorkeur
oktober 2020
(n=979)

61%

25%

3%

11%

Annabel Nanninga

53%

65%

75%

FVD-leden (1.016)

49%

36%

8%

7%

Nicki Pouw-Verweij

23%

43%

39%

Eva
Vlaardingerbroek

35%

47%

51%
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Nieuwe lijsttrekker

Grote minderheid verwacht Baudet
terug als Forum-leider
Verwacht je wel of niet dat er tot aan de Tweede Kamerverkiezingen van maart
2021/het komende jaar meer interne conflicten komen binnen de partij?
Verwacht ik wel

Verwacht ik niet

Weet niet

Alle ondervraagden

72%

13%

16%

FVD-voorkeur april 2019
(n=2.537)

45%

32%

23%

FVD-voorkeur oktober
2020 (n=979)

27%

46%

28%

FVD-leden (1.016)

34%

46%

20%

Verwacht je wel of niet dat Thierry Baudet op termijn weer zal terugkeren als
partijleider van Forum voor Democratie?
Verwacht ik wel

Verwacht ik niet

Weet niet

Alle ondervraagden

42%

31%

26%

FVD-voorkeur april 2019
(n=2.537)

40%

36%

24%

FVD-voorkeur oktober
2020 (n=979)

41%

34%

25%

FVD-leden (1.016)

40%

41%

19%

8

EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek
Het onderzoek is gehouden van maandagavond 23 november, nadat
Baudet bekend maakte te stoppen als lijsttrekker, en 24 november
2020. Aan het onderzoek deden 24.293 leden van het EenVandaag
Opiniepanel mee, van wie 2.537 die in april 2019 aangaven een
voorkeur te hebben voor Forum voor Democratie. Ook deden er 979
huidige FVD-kiezers en 1.016 FVD-leden mee. Het onderzoek is na
weging representatief voor zes variabelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker
Jeroen Kester: jeroen.kester@eenvandaag.nl.
Over het EenVandaag Opiniepanel
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 70.000 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.
De resultaten van het EenVandaag Opiniepanel worden
gepresenteerd door Gijs Rademaker en Joyce Boverhuis in
EenVandaag (ma-za 18:15 uur, NPO1)
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