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Onderzoek:
‘Proces Wilders’

…………………………………………………………………………………………………………………………
Over het EenVandaag Opiniepanel
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 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
2012. 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.
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Over dit onderzoek
Aan het onderzoek deden 21.544 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het
onderzoek vond plaats op 22 en 23 november 2016. Het onderzoek is na weging
representatief voor zes variabelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met redacteur / onderzoeker Rozemarijn
Lubbe, rozemarijn.lubbe@eenvandaag.nl.
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Samenvatting
Verdeeldheid over rechtszaak Wilders
Er is verdeeldheid over de vraag of Wilders zijn aanhang mag aansporen
te roepen dat er ‘minder Marokkanen’ moeten komen. Dat blijkt uit
onderzoek van EenVandaag onder 21.544 leden van het Opiniepanel. De
helft (50%) vindt het kunnen dat Wilders deze uitspraken deed, 45
procent vindt van niet.
Een meerderheid (53%) vindt dat Wilders met zijn oproep niet aanzet tot
discriminatie.
EenVandaag deed in 2014 ook onderzoek naar de kwestie. Destijds veroordeelde
twee derde (64%) de actie van Wilders nog. Wilders had zijn oproep toen net
gedaan.
Mensen die PVV, VVD, 50PLUS of VNL zouden stemmen, vinden vooral dat Wilders
niets fout heeft gedaan. Kiezers van de PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie
zijn juist negatief over de actie van Wilders en vinden het een goede zaak dat hij
vervolgd wordt. SP- en CDA-stemmers zijn verdeeld over de kwestie.
Vrijheid van meningsuiting
De aanklacht tegen Wilders gaat over het aanzetten tot haat en discriminatie.
Wilders zelf hamert in zijn reacties op de vrijheid van meningsuiting. Veel mensen
(50%) gaan mee in de gedachte van Wilders en zeggen dat het proces vooral over
de vrijheid van meningsuiting gaat. Zij hebben het gevoel dat die vrijheid, voor
velen een groot goed, beperkt wordt als Wilders wordt veroordeeld.
Als we mensen vragen wat volgens hen wel of niet onder de vrijheid van
meningsuiting valt, zijn de deelnemers eensgezind: beledigen mag volgens de
grootste groep, maar discriminatie, haat zaaien, en oproepen tot geweld mogen
niet.
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Wilders vroeg op 19 maart 2014 tijdens een campagnebijeenkomst voor de Europese
verkiezingen aan zijn fans in de zaal of ze 'méér of minder Marokkanen wilden in
Nederland'. De zaal riep ‘minder, minder' en Wilders zei daarop: 'Dan gaan we dat
regelen.’

Vindt u het wel of niet kunnen dat Wilders deze uitspraken deed?
Dat vind ik wel kunnen 50%
Dat vind ik niet kunnen 45%
Weet niet / geen mening 5%
Het OM besloot na onderzoek om Wilders voor zijn uitspraken over ‘minder Marokkanen’ te
vervolgen.
Vindt u het een goede of een slechte zaak dat Wilders voor zijn uitspraken wordt
vervolgd?
Een goede zaak 36%
Een slechte zaak 59%
Weet niet / geen mening 5%
U heeft aangegeven dat u het een slechte zaak vindt dat Wilders wordt vervolgd.
Wat is uw belangrijkste reden?
Dat het niet nodig is om Wilders te vervolgen voor zijn uitspraken 71%
Dat het proces extra media-aandacht oplevert 14%
Andere reden, namelijk 15%
Weet niet / geen mening 0%
Wilders betoogt dat zijn uitspraken vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Het OM
stelt dat de uitspraken aanzetten tot discriminatie. De rechtbank doet op 9 december
uitspraak.
Gaat dit proces volgens u vooral over de vrijheid van meningsuiting, of over het
aanzetten tot discriminatie?
Over vrijheid van meningsuiting 50%
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Over het aanzetten tot discriminatie 44%
Weet niet / geen mening 6%
‘Met zijn uitspraken over ‘minder Marokkanen’ zet Wilders aan tot discriminatie.'
Mee eens 41%
Mee oneens 53%
Weet niet / geen mening 5%
Vrijheid van meningsuiting is zo belangrijk dat mensen wat mij betreft mogen...
Beledigen
Mee eens 48%
Mee oneens 42%
Discrimineren
Mee eens 19%
Mee oneens 72%
Haat zaaien
Mee eens 8%
Mee oneens 85%
Oproepen tot geweld
Mee eens 3%
Mee oneens 93%
Oproepen tot ‘minder Marokkanen’
Mee eens 47%
Mee oneens 43%
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