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Onderzoek: Forum voor
Democratie

Verloop verkiezingen

Corona

Groot deel FVD-kiezers is niet gerust
op eerlijk verloop verkiezingen

FVD-kiezers tegen coronamaatregelen;
voorkomen niet dat mensen sterven

Tweede Kamerverkiezingen 17 maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Door corona
worden er extra maatregelen genomen om zoveel mogelijk mensen te laten stemmen.
Zo kunnen kiezers ook op 15 en 16 maart stemmen, kunnen 70-plussers per brief
stemmen en mogen kiezers drie volmachten uitbrengen in plaats van twee.
Verwacht je dat de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart eerlijk zullen
verlopen?

De volgende vragen gaan over het coronavirus en wat de politiek daartegen doet.
Ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?

Alle kiezers

Stemt nu FVD

Zeker wel
Waarschijnlijk wel

50%
31%

4%
31%

Waarschijnlijk niet

10%

39%

Zeker niet

5%

23%

Weet niet / geen mening

4%

4%

Ben je zelf wel of niet van plan bij een stemlokaal te controleren of het
stemproces eerlijk verloopt?
We bedoelen hiermee controle in de brede zin, van polshoogte nemen op afstand tot
het van dichtbij controleren van het stemproces en tellen van de stemmen.

Ben ik wel van plan

Alle kiezers

Stemt nu FVD

10%

23%

Ben ik niet van plan

86%

62%

Weet niet / geen mening

5%

15%

'Alle coronamaatregelen moeten nu worden opgeheven.'

Alle kiezers
Stemt nu FVD

Eens

Oneens

Weet niet

21%
84%

75%
15%

4%
1%

Eens

Oneens

Weet niet

22%
76%

68%
15%

10%
9%

'Het coronavirus is ongevaarlijk voor mij'
Alle kiezers
Stemt nu FVD

'Het coronavirus is gevaarlijk voor ouderen en mensen met een zwakke
gezondheid'
Alle kiezers
Stemt nu FVD

Eens

Oneens

Weet niet

89%
79%

8%
15%

3%
6%

'De coronamaatregelen hebben ervoor gezorgd dat er minder mensen sterven aan
het coronavirus'
Alle kiezers
Stemt nu FVD

Eens

Oneens

Weet niet

67%
18%

18%
68%

15%
13%
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Verwachting FVD-zetels verkiezingen

Helft FVD-kiezers rekent op meer dan
11 zetels voor FVD bij verkiezingen

FVD-kiezers: 'appjes Baudet niet kwalijk;
zeggen niets over zijn opvattingen'

Iedereen vanaf 18 jaar krijgt de mogelijkheid om zich te laten inenten in 2021.
Wil jij je laten vaccineren tegen corona wanneer je daarvoor opgeroepen wordt?*
Als je al gevaccineerd bent kun je dat ook invullen.

FVD-leider Baudet kwam recent in opspraak nadat er racistische appjes van hem naar
buiten kwamen. Baudet stuurde de berichten in een interne WhatsApp-groep van
Kamerleden en kandidaat-Kamerleden van de partij. Zo vroeg Baudet aan andere
kandidaat-Kamerleden: "Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?" en deed hij
uitspraken over intelligentieverschillen tussen rassen. Baudet zei in een reactie dat zijn
appjes bedoeld waren als grap en dat het privé is wat hij naar andere politici appt.
Ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?

Zeker wel
Waarschijnlijk wel

Alle kiezers
60%
13%

Stemt nu FVD
10%
11%

Waarschijnlijk niet

5%

10%

Zeker niet

11%

56%

Weet ik nog niet

8%

13%

Ik ben al gevaccineerd

3%

0%

De partij heeft nu twee zetels in de Tweede Kamer en staat in de laatste peiling op vier
zetels.
Hoeveel zetels denk je dat Forum voor Democratie haalt bij de Tweede
Kamerverkiezingen van 17 maart?

'Het is kwalijk van Baudet dat hij racistische appjes heeft gestuurd'
Eens

Oneens

Weet niet

Alle kiezers

78%

14%

8%

Stemt nu FVD

19%

66%

15%

'Als Baudet zijn appjes bedoeld heeft als grap, moeten ze kunnen'
Eens

Oneens

Weet niet

Alle kiezers

22%

70%

8%

Stemt nu FVD

82%

5%

13%

Alle kiezers

Stemt nu FVD

Geen zetels

7%

0%

Tussen 1 en 3 zetels

45%

1%

Tussen 4 en 6

25%

15%

Tussen 7 en 10

9%

33%

Tussen 11 en 15

2%

16%

'Wat politici onderling naar elkaar appen, is privé en gaat het publiek niets aan'

Tussen 16 en 20

1%

10%

Eens

Oneens

Weet niet

Meer dan 20

2%

22%

Alle kiezers

40%

50%

10%

Stemt nu FVD

80%

12%

8%

Weet niet / geen mening

9%

2%

'De appjes die Baudet heeft gestuurd, zeggen iets over zijn politieke opvattingen'
Eens

Oneens

Weet niet

Alle kiezers

73%

18%

9%

Stemt nu FVD

6%

83%

12%

* Deze vraag is medio februari gesteld
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FVD en regeren

FVD-kiezers vinden het belangrijk dat
FVD gaat regeren

FVD-kiezers willen vooral met de PVV
en Code Oranje regeren

De volgende vragen zijn alleen gesteld aan mensen met een huidige voorkeur voor Forum
voor Democratie.

Met welke van deze partij(en) vind jij het wel acceptabel als de partij van jouw
voorkeur in een volgend kabinet samenwerkt?
- alleen FVD-kiezers
VVD 29%
PVV 76%
CDA 31%
D66 5%
GroenLinks 6%
SP 29%
PvdA 14%
ChristenUnie 19%
Partij voor de Dieren 17%
50PLUS 44%
DENK 17%
SGP 44%
BIJ1 6%
JA21 37%
Code Oranje 50%
Volt 6%
Lijst Henk Krol 44%
Splinter 18%
Ik wil niet dat mijn partij gaat regeren 0%
Weet niet / geen mening 9%

In hoeverre vind je het belangrijk dat Forum voor Democratie gaat regeren in een
volgend kabinet?
Heel belangrijk 69%
Redelijk belangrijk 13%
Niet zo belangrijk 16%
Helemaal niet belangrijk 0%
Weet niet / geen mening 1%
De VVD en het CDA hebben gezegd niet met Forum voor Democratie te willen regeren
in een volgend kabinet. FVD-leider Baudet zei dat hij verwacht dat die partijen na de
verkiezingen nog wel van mening zullen veranderen.
Denk je dat de VVD en het CDA na de verkiezingen hun mening veranderen en
alsnog met FVD in een landelijke coalitie willen? Zo ja, welke?
Ja, de VVD 31%
Ja, het CDA 27%
Nee, geen van deze partijen willen na de verkiezingen met FVD samenwerken 41%
Weet niet / geen mening 23%
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Regeren met FVD

Helft PVV-kiezers vindt regeren met
FVD-acceptabel
Met welke van deze partij(en) vind jij het wel acceptabel als de partij van jouw
voorkeur in een volgend kabinet samenwerkt?
- percentage van de huidige kiezersgroepen die FVD aanvinken
Alle kiezers: 17%
VVD 5%
PVV 49%
CDA 7%
D66 1%
GroenLinks 1%
SP 4%
PvdA 3%
ChristenUnie 3%
Partij voor de Dieren 2%
50PLUS 3%
SGP 31%
JA21 38%

* Niet genoemde kiezersgroepen zijn statistisch te klein om betrouwbare uitspraken
over te doen.
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EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek
Het onderzoek is gehouden van 6 tot 10 maart 2021. Aan het onderzoek deden 28.996
leden van het EenVandaag Opiniepanel mee, onder wie 1.176 kiezers met een huidige
voorkeur voor Forum voor Democratie. Het onderzoek is 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.
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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