
De Stemwijzerverkiezingen 
 
Er is de afgelopen weken in de media veel kritiek geuit op de StemWijzer. Dat betrof niet 
alleen inhoudelijke kritiek, maar ook zorgen over de mogelijke invloed van de StemWijzer op 
de verkiezingsuitslag zelf. En terecht. Momenteel wordt het aandeel zwevende kiezers 
geschat op 30 to 40% van het electoraat, goed voor minimaal 40 zetels. Een week voor de 
verkiezingen heeft de StemWijzer meer dan drie miljoen stem adviezen verstrekt. Bij de 
belangrijkste concurrent, Kieskompas van VU en Trouw, staat de teller op 1,9 miljoen. Deze 
grote aantallen zouden geen probleem zijn als het meedoen aan een stemwijzer 
welbeschouwd niet meer zou zijn dan een soort speelse, alternatieve manier om kennis te 
nemen van verkiezingsprogramma’s, die anders slechts door de partijtijgers onder de 
partijleden worden gelezen, conform het dictum ‘Partijprogramma’s zijn er om de posities te 
bepalen, niet om gelezen te worden’. Echter, blijkens een onderzoek van het NIPO, in 
opdracht van het Instituut voor Publiek en Politiek, de maker van de StemWijzer, vond 
driekwart van de gebruikers de StemWijzer 2002 een redelijk tot zeer bruikbaar middel 
hulpmiddel. Een derde van de respondenten stelt dat het verkregen stemadvies volledig 
overeenkomt met de eigen politieke voorkeur, en voor 45% kwam het daarbij in de buurt. 
Slechts één op de vijf is van mening dat het stemadvies helemaal niet met de politieke 
voorkeur overeenkomt. Ook is gevraagd welke waarde men aan het stemadvies heeft gehecht: 
17% van de ondervraagden hechtte geen waarde aan het stemadvies en 27% vond in het 
stemadvies enkel een bevestiging van de politieke voorkeur. Maar voor een kwart speelde het 
stemadvies wel degelijk een rol bij het bepalen van de keuze, en voor nog eens een kwart 
heeft het stemadvies tot nadenken aangezet. En 4% gaf ruiterlijk toe dat door het stemadvies 
de politieke voorkeur is veranderd. Ook uit het Nationaal Kiezersonderzoek 2003 is gebleken 
dat opvallend veel kiezers zich hebben laten leiden door het stemadvies van de StemWijzer. 
 Wat met name zorgelijk is bij deze potentieel grote impact van StemWijzers op de 
verkiezingsuitslag is dat er een enorm verschil is tussen de werkelijke krachtverhoudingen in 
de politiek en de virtuele krachtsverhoudingen volgens de StemWijzer-adviezen. Dit is 
weergegeven in de tabel. 
 
StemWijzer 2006 StemWijzer 22 januari 2003
SP 15% LPF 18% 
CDA 14% PvdA 17% 
Lijst vijf Fortuyn 11% LN 17% 
PVV 11% VVD 14% 
PvdA 10% GL 10% 
GL 7% SP 8% 
PvdDieren 7% SGP 7% 
EénNL 5% D66 4% 
D66 6% CU 3% 
SGP 5% CDA 2% 
VVD 4%   
CU 3%   
Overig 2%   
Totaal 100% Totaal 100% 



 2

 
 

In de tabel, opgemaakt 17 november 2006, zijn de partijen gerangschikt naar het 
percentage uitgebrachte adviezen (3,5 miljoen). Ter vergelijking is ook de virtuele uitslag op 
basis van de meer dan twee miljoen uitgebrachte StemWijzer-adviezen van de vorige 
verkiezingen op 22 januari 2003 opgenomen.  

Het CDA, in werkelijkheid de grootste partij bij de vorige verkiezing, behaalde 
slechts 2% van de StemWijzer-adviezen. Er zou nu geen kabinet-Balkenende zijn geweest, 
maar een kabinet-Herben. Stel dat alle onderwerpen waarover in de StemWijzer een stelling 
is geformuleerd in het regeerakkoord moeten worden dicht getimmerd. Een kabinet CDA-
PvdA moet dan in bijna de helft van de onderwerpen een inhoudelijke meningverschil 
overbruggen, terwijl een CDA-VVD coalitie maar over iets meer dan een derde van de 
onderwerpen hoeft te bakkeleien. Maar deze beide coalities halen bij lange na geen 
meerderheid als we afgaan op de virtuele verkiezingsuitslag van de StemWijzer. Omdat de SP 
nu nipt als grootste uit de bus komt (14,7% van de adviezen), nog voor het CDA (14,3%), 
Lijst vijf Fortuyn (11%) en de Partij voor de Vrijheid (10,6%) van Geert Wilders zou Jan 
Marijnissen, als politiek leider van de grootste partij, het voortouw nemen om een regenboog-
kabinet van minimaal vier partijen te formeren, met een minimale meerderheid van 50,8% 
van de stemmen. Behalve de SP zijn de grote winnaars het CDA - in 2003 op sterven na dood, 
nu tweede met 14% – en de Partij voor de Dieren – van niets naar 8%. Grote verliezer is de 
VVD – van 14% naar 4%. 

Politici roepen om beurten dat het om de boodschap moet gaan, om de inhoud dus. 
Volgens de StemWijzer heeft juist zij enkel de inhoud als bestaansgrond: ‘De StemWijzer 
vraagt, los van de waan van de dag, een oordeel over dertig onderwerpen waarover partijen 
van mening verschillen. Vervolgens krijgt u een stemadvies in beeld voor de partij die het 
dichtst bij u staat, als het om de inhoud van de politiek gaat’ (bron: 
www.stemwijzer.nl/veelgestelde_vragen). Maar natuurlijk gaat het de kiezer niet enkel om de 
inhoud: traditionele loyaliteiten, strategisch stemgedrag, het imago, de betrouwbaarheid, 
competentie en de persoonlijkheid van lijsttrekkers spelen ook een grote rol. Zelfs voor de 
gekozenen geldt dat het niet louter om de inhoud gaat, hun baan is er ook mee gemoeid. Dat 
neemt niet weg dat het stemadvies wel wordt meegewogen in het uiteindelijke stemgedrag en 
daarmee een grote invloed kan hebben op de verkiezingsuitslag.  

De populatie die de StemWijzer ‘om raad vraagt’ is niet representatief voor het 
kiezersvolk: vergeleken met alle kiesgerechtigden zijn de hoger geschoolden, degenen met 
een sterke politieke interesse en jongeren (vanwege hun actieve internetgebruik) 
oververtegenwoordigd onder de respondenten. Maar toch, de verdeling van de verstrekte 
adviezen over partijen wijkt wel enorm af van de werkelijke krachtsverhoudingen en de 
verschuiving tussen 2003 en nu is enorm. Gegeven de enorme aantallen kiezers die zich van 
een stemadvies bedienen en de potentiële impact die dat heeft op de uiteindelijke 
verkiezingsuitslag is het de vraag of het nog wel te verkopen valt dat de overheid De 
Stemwijzer uit de belastingmiddelen bekostigd en op allerlei manieren officieel promoot 
zonder dat duidelijk is of het wel een deugdelijk instrument is. 
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Loek Groot schreef eerder enkele wetenschappelijke artikelen over de StemWijzer (te 
downloaden van www2.econ.uu.nl/users/l.groot ): 
 
L.F.M. Groot, Een kritische evaluatie evaluatie van de StemWijzer 2002, b en m: Tijdschrift voor 
beleid, politiek en maatschappij, 2003-1, jg. 30, nr. 1, 20-30 
 
L.F.M. Groot, Verassingseffect StemWijzer is niet verrassend, b en m: Tijdschrift voor beleid, politiek 
en maatschappij, 2003, jg. 30, nr. 2, 201-203. 
 
L.F.M. Groot, De voorspelkracht van stemprogramma’s, Tijdschrift voor Politieke Economie, jg. 25/3, 
2004, 88-115.  
 
 


