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Integriteit lijsttrekkers

'Thierry Baudet minst integere lijst- 
trekker' 
We stellen je ten slotte enkele vragen over integriteit van politici en politieke partijen. 
Bij integriteit gaat het om het handelen van politici volgens de geldende normen, 
waarden en regels. Een politicus moet handelen in het publieke belang en niet in zijn of 
haar privébelang. 

Rekening houdend met bovenstaande betekenis, wie is, denk je, de meest integere 
lijsttrekker? Een antwoord mogelijk.*  
Mark Rutte (VVD) 14%  
Geert Wilders (PVV) 10% 
Wopke Hoekstra (CDA) 10% 
Sigrid Kaag (D66) 7% 
Lilian Marijnissen (SP) 8% 
Jesse Klaver (GroenLinks) 2% 
Lilianne Ploumen (PvdA) 10% 
Esther Ouwehand (PvdD) 2% 
Gert-Jan Segers (CU) 10% 
Liane de Haan (50PLUS) 0% 
Kees van der Staaij (SGP) 8% 
Farid Azarkan (DENK) 1% 
Thierry Baudet (FVD) 3%  
Weet niet / geen mening 7% 
Geen enkele 6% 

En welke lijsttrekker is, naar jouw idee, het minst integer? Een antwoord mogelijk*  
Bij integriteit gaat het om het handelen van politici volgens de geldende normen, waarden 
en regels. Een politicus moet handelen in het publieke belang en niet in zijn of haar 
privébelang. 
Mark Rutte (VVD) 17% 
Geert Wilders (PVV) 7% 
Wopke Hoekstra (CDA) 0% 
Sigrid Kaag (D66) 5% 
Lilian Marijnissen (SP) 1% 
Jesse Klaver (GroenLinks) 5% 
Lilianne Ploumen (PvdA) 1% 
Esther Ouwehand (PvdD) 1% 
Gert-Jan Segers (CU) 0% 
Liane de Haan (50PLUS) 0% 
Kees van der Staaij (SGP) 1% 
Farid Azarkan (DENK) 13% 
Thierry Baudet (FVD) 43% 
Weet niet / geen mening 5% 
Geen enkele 1% 

* De lijst met lijsttrekkers is gerandomiseerd voorgelegd aan respondenten. 

Bovenstaande uitkomst is verdeeld omdat kiezersgroepen vooral hun 'eigen' 
lijsttrekker aanvinken als meest integer. Jesse Klaver valt op: hij is de enige waarbij 
een minderheid van de eigen achterban aangeeft de eigen lijsttrekker het meest 
integer te vinden. 

FVD-lijsttrekker Baudet wordt door vrijwel alle kiezersgroepen als minst integer 
gezien, behalve door die van de PVV en de FVD zelf. Zij vinden Mark Rutte het 
minst integer. 
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Integriteit partijen

Klein christelijke partij meest integer; 
VVD het minst
Integriteitsindex 
De Politieke Integriteitsindex brengt jaarlijks in kaart of en, zo ja, welke Nederlandse 
politici integriteitsproblemen hebben begaan. Gedacht kan worden aan 
integriteitsschendingen als corruptie, fraude, misbruik van informatie of intimidatie. 
Deze kunnen gepleegd worden op alle bestuursniveaus: lokaal, provinciaal en 
nationaal. 

Bij welke partij komen voor jouw gevoel de minste integriteitsschendingen voor? 
Een antwoord mogelijk* 
Het gaat er dus om bij welke partij de meeste integere politici zitten. Denk hierbij aan 
politici op lokaal, regionaal en nationaal niveau. 
VVD 5%  
PVV 8% 
CDA 4%  
D66 3%  
SP 6%  
GroenLinks 3%  
PvdA 2%  
Partij voor de Dieren 7%  
ChristenUnie 17%  
50PLUS 0% 
SGP 12% 
DENK 2% 
FVD 4%  
Weet niet / geen mening 18% 
Geen enkele 7% 

En bij welke partij komen, denk je, de meeste integriteitsschendingen voor? Een 
antwoord mogelijk* 
Het gaat er dus om bij welke partij de minste integere politici zitten. Denk hierbij aan 
politici op lokaal, regionaal en nationaal niveau. 
VVD 42% 
PVV 4% 
CDA 1% 
D66 1% 
SP 0% 
GroenLinks 2% 
PvdA 1% 
Partij voor de Dieren 0% 
ChristenUnie 0% 
50PLUS 1% 
SGP 0% 
DENK 8% 
FVD 25% 
Weet niet / geen mening 12% 
Geen enkele 1% 

 
* De partijen zijn gerandomiseerd voorgelegd aan respondenten.  

Net als bij de vraag over de meest integere lijsttrekker, wijzen kiezersgroepen ook 
hier vooral hun eigen partij aan als meest integer. De ChristenUnie verder vooral 
door kiezers van linkse en middenpartijen als integer gezien; PVV- en FVD-kiezers 
denken eerder dat er bij de SGP weinig integriteitsproblemen zijn. 

De VVD wordt door alle kiezersgroepen het minst integer gevonden, behalve door 
de eigen kiezers. FVD wordt daarna door bijna alle achterbannen aangewezen, 
behalve door die van de PVV en FVD zelf. Die kiezersgroepen vinden vooral de 
VVD en, in veel mindere mate, Denk het minst integer.
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Algemene inschatting integriteit politici

Meeste politici deugen over het  
algemeen 
In hoeverre denk je dat Nederlandse politici op de volgende bestuursniveaus over 
het algemeen integer zijn?  
Met integriteit bedoelen we het handelen van politici volgens de geldende normen, 
waarden en regels. 

 

Alle politici De meeste 
wel

De meeste 
niet

(Bijna) geen 
politici

Weet niet

In de nationale 
politiek

1% 57% 24% 11% 7%

In jouw provincie 1% 47% 20% 7% 25%

In jouw 
gemeente

2% 52% 19% 8% 18%

Hoe belangrijk is integriteit voor jouw partijkeuze bij de komende Tweede 
Kamerverkiezingen? 
Met integriteit bedoelen we het handelen van politici volgens de geldende normen, 
waarden en regels op alle bestuursniveaus (lokaal, provinciaal en nationaal). 
Heel belangrijk 56% 
Redelijk belangrijk 33% 
Niet zo belangrijk 5% 
Helemaal niet belangrijk 1% 
Weet niet / geen mening 5% 
  

 

Vooral een groot deel (47 procent) van de achterban van Forum voor Democratie 
denkt dat vrijwel alle politici in de nationale politiek niet integer zijn. In mindere 
mate denken ook relatief veel kiezers van de PVV (22 procent) en de Partij voor de 
Dieren (17 procent) dat. 



EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek

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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Het onderzoek is gehouden van 22 tot en met 27 januari 2021. Aan het onderzoek 
deden 27.557 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. 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.


