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In deze bijdrage wordt een poging gewaagd het Vlaamse en Nederlandse politieke landschap met 
elkaar te vergelijken en in kaart te brengen. Er zijn grote overeenkomsten, maar ook een aantal 
opvallende verschillen. Behalve deze inventarisatie is het ook de bedoeling dat enkele uitspraken 
worden gedaan over het kiezerspotentieel van de verschillende partijen, ervan uitgaande dat de 
verdeling van politieke voorkeuren van het Vlaamse electoraat grosso modo overeenkomt met dat 
van het Nederlandse electoraat. Tenslotte worden enkele voorzichtige aanbevelingen gedaan voor 
de te volgen strategie bij de aankomende verkiezingen in België op 18 mei 2003, met name voor 
Vivant, De CD&V en SP.A. 
 
 
1. Inleiding  
Het vertrekpunt van deze exercitie is het stemtestprogramma de StemVork, dat zowel in de aanloop 
naar de Nederlandse parlementsverkiezingen op 15 mei 2002 en op 22 januari 2003 operationeel is 
geweest (zie ), als de Vlaamse pendant hiervan voor de Belgische verkiezingen op 18 mei 2003 
(operationeel vanaf 16 april 2003 op www.siswo.uva.nl/stemvorkbe). De bedoeling van een 
stemtestprogramma, ter onderscheiding van een stemadviesprogramma’s zoals de Stemwijzer, Wij 
kiezen partij voor u en Doe de stemtest, is niet zozeer het geven van een juist stemadvies, maar het 
zo goed en liefst zo snel mogelijk voorspellen van de politieke voorkeur van de respondent. Ter 
illustratie, ten tijde van de verzuiling in de jaren 50 en 60 in Nederland zou een eenvoudige, maar 
zeer effectieve stemtest er als volgt uitzien, met tussen haakjes de voorspelling van de politieke 
kleur: Bent u praktiserend katholiek (KVP), gereformeerd (ARP) of hervormd (CHU)? Zo niet, 
behoort u tot een lagere sociale klasse (PvdA) of tot de midden- en hogere klasse (VVD)? In het 
midden van de jaren vijftig zou deze stemtest ruim 70 procent van het stemgedrag juist hebben 
voorspeld, de reden waarom verkiezingen in die tijd ook wel werden vergeleken met 
volkstellingen.1 Dit voorbeeld laat zien dat de kwaliteit van een stemprogramma sterk afhangt van 
de houdbaarheid van de onderliggende, meestal impliciete, theorie: dit voorbeeld heeft de theorie 
dat iemand’s politieke voorkeur kan worden afgeleid uit diens geloof en bij ongelovigen uit diens 
sociale klasse. Stemprogramma’s als de StemWijzer in Nederland en Doe de Stemtest in Vlaanderen 
gaan er impliciet of expliciet van uit dat de politieke voorkeur een soort simpele optelsom is van de 
de politieke voorkeuren op deelterreinen, zoals door de respondenten geopenbaard in de 
antwoorden op de stellingen of vragen. Feitelijk wordt dan de theorie gehanteerd dat de kiezer 
gezien moet worden als vergaarbak van opinies, oordelen en meningen die bij elkaar kunnen 
worden opgeteld. Over de verhouding van het stemgedrag en de meningsvorming op deelterreinen 
is echter weinig bekend wat direct van toepasbaar nut is bij het formuleren van een stemadvies. De 

                                                      
1 Zie: Joop van Holsteyn, Het woord is aan de kiezer: een beschouwing over verkiezingen en stemgedrag aan 
de hand van open vragen, Leiden: DSWO Press, 1994. 
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simpele optelling van scores op afzonderlijke issues, eventueel met extra weging van bepaalde 
thema’s die voor bepaalde partijen van eminent belang zijn, is dan ook niet meer dan een slag in de 
lucht. Wat ontbreekt is een onderliggende theorie hoe politieke voorkeuren zijn gestructureerd of 
waardoor ze worden bepaald.  

Het is wel zeker dat louter de achtergrondkenmerken van de respondent nu een veel lagere 
voorspelkracht hebben voor het stemgedrag dan in de jaren 50 het geval was. Niettemin blijft het 
het proberen waard met slechts enkele vragen tot een redelijke politieke voorkeursduiding te 
komen, zoals hieronder wordt toegelicht met de StemVork. Een dergelijke stemtest geldt tegelijk 
als een soort ondergrens voor meer uitgebreide stemprogramma’s, met 30 of meer vragen of 
stellingen. De laatsten onttrekken aan de respondent een mening over allerlei issues en moeten dus 
in staat zijn een hogere score goede stemadviezen te realiseren dan de StemVork die de politieke 
voorkeursduiding slechts op één enkel informatie-item moet baseren. Aan de hand van de 
presentatie van de beide Stemvorken, achtereenvolgens voor Nederland en Vlaanderen in secties 2 
en 3, wordt bekeken welke parallellen en verschillen er bestaan tussen het Vlaamse en Nederlandse 
politieke landschap en welke partijen in Vlaanderen en Nederland kunnen worden gezien als 
zusterpartijen. Dit wordt gedaam middels een simpel grafisch voorbeeld, waarbij wordt 
aangenomen dat politieke partijen op een links-rechts schaal kunnen worden gesitueerd. Tenslotte 
wordt in sectie 4 een PRINCALS-analyse uitgevoerd op de 36 stellingen van Doe de stemtest, aan 
de hand waarvan de Vlaamse politieke partijen ruimtelijke kunnen worden gesitueerd. 
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2. De StemVork 
De StemVork bevat slechts twee simpele vragen en poogt te discrimineren tussen maar liefst negen 
politieke partijen. Net zoals in het stemhokje kan maar één keer iets worden aangekruisd. 
Hieronder staan de twee vragen, en daarna zal worden toegelicht waarom de StemVork zo in elkaar 
steekt. 
 
Vraag 1: Is één van de volgende onderwerpen voor u van doorslaggevend belang bij het stemmen 
op een politieke partij, waarbij u tevens de bijbehorende stelling voor uw rekening wilt nemen. Zo 
ja, klik dan op 'Mee eens'. Zo nee, ga dan door naar vraag 2. 
 
Sociale rechtvaardigheid: het inkomen dat een kwart miljoen euro per jaar te boven gaat mag 
gerust met een belastingtarief van ruim 70% worden belast     0Mee eens  
Milieu: duurzaamheid gaat voor economische groei, de economie moet krimpen voor behoud van 
het milieu                      0Mee eens  
Ethische kwesties: de wettelijke regelingen die euthanasie, abortus en het homohuwelijk mogelijk 
maken dienen zo snel mogelijk te worden teruggedraaid                            0Mee eens 
Democratie: burgemeesters en de minister-president moeten rechtstreeks door de burgers worden 
gekozen, en zoveel mogelijk beslissingen worden per volksreferendum genomen            0Mee eens 
Overheid: het aantal ambtenaren kan gemakkelijk met een kwart worden teruggebracht, zonder dat 
dit gevolgen heeft voor de dienstverlening                              0Mee eens 
Criminaliteit en immigratie: het wordt hoog tijd dat de problemen rond criminaliteit en 
immigratie met naam en toenaam worden genoemd en eindelijk eens worden aangepakt 0Mee eens 
 
Vraag 2: Welk van de volgende drie stellingen spreekt u het meest aan? 
• De kwaliteit van gezondheidszorg en de toegang tot sociale zekerheid is voor iedereen 

hetzelfde en dient te worden betaald uit algemene belastingmiddelen 
• De duur en hoogte van de uitkeringen dienen bij voorkeur zoveel mogelijk afhankelijk te zijn 

van het arbeidsverleden en het laatst verdiende inkomen 
• De overheid hoeft alleen zorg te dragen voor een basisvoorziening in de gezondheidszorg en de 

sociale zekerheid. Het bovenminimale deel moeten de burgers zelf regelen 
 
Bij vraag 1 corresponderen de onderwerpen en de daarbij behorende stellingen van achtereen-
volgens de partijen Socialistische Partij, GroenLinks, Christen Unie, Democraten 66, Leefbaar 
Nederland en Lijst Pim Fortuyn. De volgorde van deze partijen komt overeen met de gangbare 
situering op een eendimensionale links-recht continuüm, met de Socialistische Partij uiterst links en 
de Lijst Pim Fortuyn uiterst rechts.2 De stellingen bij vraag 2 corresponderen, eveneens van links 
naar rechts, met respectievelijk PvdA, CDA en VVD.  

                                                      
2 Voor een nadere onderbouwing van deze zienswijze, zie Groot (2002), Het sociale gezicht van de 
politiek: Een analyse van de verkiezingsprogramma’s 1998 en 2002 van VVD, PvdA, CDA, D66 en 
GroenLinks,  SISWO-Cahier nr. 4 (downloadable van www.siswo.uva.nl/media/media/boeken). 
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Eerst de toelichting op de eerste vraag. Het is de bedoeling dat bij de eerste vraag alle kiezers 
‘stranden’ die een bepaald onderwerp van doorslaggevend belang vinden,3 en bovendien met 
betrekking tot dat thema een vrij radicaal standpunt onderschrijven.4 Ze zullen dus het hokje 
aankruisen van de partij die op dat onderwerp het meest uitgesproken is: Zo is GroenLinks 
marktleider op het terrein van milieu, de Socialistische Partij vindt haar aanhang vooral onder 
voorstanders van radicale inkomensnivellering uit hoofde van sociale rechtvaardigheid, de Christen 
Unie profileert zich vooral op ethische kwesties, de kroonjuwelen van Democraten 66 hebben 
betrekking op de staatsrechtelijke vernieuwing, volgens Leefbaar Nederland kan en moet het 
overheidsapparaat veel minder bureaucratisch worden en de Lijst Pim Fortuyn wordt vooral 
geassocieerd met de no-nonsense aanpak van wetsovertreders en het sluiten van de grenzen voor 
asielzoekers. Hiermee is niet gezegd dat deze partijen geen andere punten hebben dan 
bovengenoemde. Het zijn geen single issue partijen. Zo behandelt het verkiezingsprogramma 
Eerste weg links van de Socialistische Partij het hele spectrum, van zorg, milieu, onderwijs, tot en 
met voedselveiligheid, dierenwelzijn, etc. Echter, impliciet wordt bij de eerste vraag van de 
StemVork aangenomen dat de kleine of nieuwe politieke partijen voornamelijk worden 
geassocieerd met een enkel onderwerp waarin ze bovendien een standpunt innemen dat nogal 
afwijkt van dat van de overige partijen.  

Er wordt dus niet meer verondersteld dan dat elk van de zes partijen bij vraag 1 een 
duidelijk afwijkend standpunt innemen op het desbetreffende thema waarmee ze worden 
geassocieerd. Wat de overige onderwerpen betreft kunnen ze meer of minder van andere partijen 
verschillen. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Als er slechts drie partijen zijn die het over alles 
eens zijn behalve over issues P, Q, en R, waarbij partij 1 een afwijkend standpunt inneemt ten 
opzichte van P, partij 2 ten opzichte van Q en partij 3 ten opzichte van R, dan wordt issue P de core 
business voor partij 1, Q voor partij 2 en partij 3 wordt marktleider op het terrein van R. Ondanks 
dat de drie partijen allen standpunten hebben ten aanzien van de issues A tot met O, worden toch de 
issues P, Q en R de handelsmerken van de partijen. Bij de eerste vraag van de StemVork wordt dan 
ook niet meer verondersteld dan dat de zes kleine partijen zich uniek onderscheiden ten aanzien 
van de onderwerpen waarmee ze worden verbonden. Dit is dan gelijk de reden waarom CDA, 
PvdA en VVD niet zijn opgenomen bij vraag 1, want de grote drie nemen op deze zes onderwerpen 
een veel minder radicaal standpunt in dan de kleine of nieuwe partij die op het desbetreffende 
onderwerp als marktleider het meest uitgesproken is. Tegelijkertijd zijn er geen andere issues of 
beleidsterreinen waar de grote drie een radicale positie innemen, die door geen van de overige 
                                                      
3 Het is niet uitgesloten dat er kiezers zijn die het deels eens zijn met de ene en deels met een andere partij. 
Bijvoorbeeld kiezers die op sociaal-economische terreinen VVD-standpunten innemen, maar in afwijking 
van de VVD-lijn voorstander zijn van een veel strenger milieubeleid. Bij de StemVork is met deze 
eigenaardigheid rekening gehouden door bij vraag 1 expliciet te vermelden dat het onderwerp voor de kiezer 
van doorslaggevend belang moet zijn. Als dat zo is, dan stranden ze bij vraag 1 als GroenLinks-stemmers. 
Als ze het niet van doorslaggevend belang vinden, maar het wel eens zijn met de bijbehorende stelling, dan 
zullen ze desondanks doorgaan naar vraag 2 van de StemVork en alsnog terechtkomen bij de VVD. 
4 Bij de eerste vraag gaat het er dus om te achterhalen of de respondent een van de onderwerpen van 
doorslaggevend vindt bij het bepalen van haar stemkeuze. Is dat het geval, dan kom de respondent 
automatisch (en terecht, want de stelling is doorslaggevend) uit bij de partij die dit onderwerp met de 
bijbehorende stelling propageert. Dat klopt natuurlijk niet helemaal. Ook als de stellingen bij 1 niet 
doorslaggevend zijn voor het stemgedrag kan iemand toch uitkomen bij één van de zes partijen van vraag 1. 
Ook is het mogelijk dat de respondent meerdere stellingen onderschrijft. In dat geval moet zij de 
belangrijkste kiezen. 
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partijen wordt gedeeld. Zou men bijvoorbeeld het CDA willen associëren met gezinspolitiek (of 
normen en waarden), de VVD met meer marktwerking en deregulering of de PvdA met het 
waarborgen van een brede en gelijke toegang tot onderwijs, zorg en sociale zekerheid, dan kan op 
elk van die terreinen een partij worden aangewezen met een op dat terrein soortgelijke of zelfs 
meer extreme stellingname, te weten te weten Christen Unie, Lijst Pim Fortuyn en de Socialistische 
Partij.  

Bij vraag 2 zijn de traditioneel grote partijen CDA, PvdA en VVD ondergebracht. In 
tegenstelling tot vraag 1 wordt van de respondent nu niet gevraagd of zij het met de stelling eens is, 
maar welke van de drie stellingen bij vraag 2 het meest aanspreekt. Overigens gaat het bij de 
tweede vraag niet zozeer of de stelling precies aansluit bij de programma’s van de desbetreffende 
partijen, maar om de deelnemer aan de Stemvork een keuze te ontlokken welke brede oriëntatie de 
sociaal-economische politiek moet volgen. Dat is ook de reden waarom wordt gevraagd welke 
stelling het meest aanspreekt. In essentie gaat het om een keuze tussen drie ideaaltypen 
verzorgingsstaat, de liberale, sociaal-democratische en de corporatische variant. De driedeling in 
liberaal, corporatistisch en sociaal-democratisch komt overeen met de indeling in The Three 
Worlds of Welfare Capitalism (1990) van Esping-Andersen, die ook van elk de grondtrekken heeft 
geschetst. De drie opties bij vraag 2 van de StemVork representeren een keuze om de Nederlandse 
verzorgingsstaat te modelleren naar de liberale, sociaal-democratische of de corporatistische 
variant. De gedachte is dat VVD-aanhangers zoveel mogelijk aan de markt willen overlaten, en dus 
ook het liefst het collectieve deel van het sociale zekerheidsstelsel willen beperken tot 
basisvoorzieningen. PvdA-aanhangers zien de arrangementen van de verzorgingsstaat niet alleen 
als collectieve voorzieningen om sociale risico’s te dekken, maar ook als een instrument om 
gelijkheid en gelijke toegang tot primaire goederen zoals onderwijs en gezondheidszorg te 
bevorderen. Aan CDA-ers wordt een middenpositie toegedicht: sociale zekerheid dient uitgebreider 
te zijn dan een basis- of ministelsel, maar minder universeel dan in de ideaaltypische sociaal-
democratische variant.  
 
Behalve dat de kleine partijen zich van de grote partijen onderscheiden door een min of meer 
extreme  of afwijkende stellingname op een welbepaald terrein is er namelijk nog een andere 
eigenaardigheid waarop kan worden gewezen. Beschouw hiertoe de onderstaande twee balkjes 
waar op de onderste de grote en op de bovenste de kleinere partijen zijn gesitueerd. 
 
Figuur 1. Het Nederlandse politieke landschap, gestileerd op een eendimensionale Links-Rechts 
continuum. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   PvdA                 CDA             VVD 

SP      GL                 D66            CU          LN            LPF
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In Figuur 1 zijn de grote drie partijen in Nederland afzonderlijk op een links-rechts as geplaatst, 
evenals daarboven de kleinere partijen. Het is in dit verband overigens niet zo belangrijk of de 
positionering van de partijen in een eendimensionale (links-rechts) ruimte of een meerdimensionale 
ruimte plaatsvindt. Waar het hier om gaat is in de nabijheid van welke grote partijen de kleine of 
nieuwe partijen zich situeren. Zoals gezegd veronderstelt de StemVork dat het imago van 
bijvoorbeeld GroenLinks is verbonden met milieuvraagstukken, van de Socialistische Partij met 
inkomensnivellering, etc. Tegelijk is aangegeven dat de Socialistische Partij en GroenLinks zich in 
hun verkiezingsprogramma’s ook uitspreken over andere zaken dan milieu- of inkomenspolitiek. In 
principe is het mogelijk dat er een succesvolle milieupartij, zeg GroenRechts, zou zijn die 
verregaande milieumaatregelen wil nemen, maar voor het overige grosso modo de standpunten van 
de VVD zou delen. Of dat een partij, zeg de Egalitair Liberale Partij, sociale rechtvaardigheid heel 
belangrijk vindt, maar net zoals de VVD zoveel mogelijk aan de markt en het particulier initiatief 
wil overlaten. In theorie is dat heel goed mogelijk. Toch zien we dat niet, en voor dit moment is 
niet zozeer de verklaring van belang hoe dit komt,5 maar de vaststelling dat het grosso mode zo is 
dat de kleine of nieuwe partijen zich op een welbepaalde manier situeren ten opzichte van de grote 
partijen. Om twee redenen ligt dit juist minder voor de hand. Ten eerste, dat bijvoorbeeld 
GroenLinks of de Socialistische Partij zich situeren in de nabijheid van de PvdA is enigszins 
onlogisch, want kiezers die zwaar tillen aan het milieu of aan inkomensgelijkheid worden deels al 
bediend door de PvdA, meer dan de VVD dat doet. Ten tweede, om kiezers van de PvdA weg te 
kapen zijn GroenLinks en Socialistische Partij gedwongen veel radicalere standpunten in te nemen 
op hun kernthema dan ze zouden moeten doen wanneer ze zich in de nabijheid van een grote partij 
situeren die een gering belang hecht aan het desbetreffende onderwerp. 
  De stelling is dus dat kleine of nieuwe partijen zich daar op het politieke spectrum nestelen, 
waar de grote partij zit die het meest verwant is met het issue waarin de kleine of nieuwe partij 
marktleider is en grotendeels haar bestaansrecht aan ontleend. Volgens deze verwachting situeren 
de Socialistische Partij en GroenLinks zich in de nabijheid van de PvdA. De CU zal zich situeren in 
de nabijheid van het CDA, want het CDA is in ethische kwesties het meest verwant. De benaming 
‘klein rechts’ voor de CU (en de SGP) is vanuit deze optiek dus een misser. Aangenomen dat het 
CDA zich situeert tussen de PvdA en VVD in, zou ‘klein midden’ beter zijn. D66 is in deze optiek 
het minst verankerd op het politieke spectrum, een soort zwevende partij. Immers, welke van de 
grote drie heeft zich de afgelopen 35 jaar het meest uitgesproken voor staatsrechterlijke 
vernieuwing en versterking van de democratie zoals D66 dat heeft gedaan sinds 1966? Zou 
bijvoorbeeld de VVD zich in het verleden wat meer gelegen hebben laten liggen aan 
staatsrechterlijke vernieuwing dan het CDA of de PvdA, dan zou D66 volgens de hiervoor 
geformuleerde stelling op andere terreinen dan de staatsrechterlijke vernieuwing langzamerhand 
zijn opgeschoven in de richting van de VVD. 
 
 
                                                      
5 Een voor de hand liggende verklaring is dat zulke onorthodoxe partijen niet levensvatbaar zijn, omdat er 
geen electoraat voor is. Dat kan zo zijn, maar het hoeft niet. Misschien zit er onder het VVD electoraat wel 
een grotere groep kiezers die hun stem aan de milieupartij GroenRechts zouden geven als zo een partij voor 
het overige VVD standpunten zou uitdragen dan de groep kiezers dat GroenLinks nu trekt. 
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3. De StemVork voor de Vlaamse politiek 
 
In de vorige paragraaf zijn twee hypothesen naar voren gebracht. Ten eerste dat kleinere partijen 
zich uniek onderscheiden ten aanzien van bepaalde onderwerpen en bovendien met betrekking tot 
dat onderwerp een vrij radicaal standpunt onderschrijven die door geen van de overige partijen 
wordt gedeeld. Voor de grote drie is dit niet het geval: er zijn geen issues of beleidsterreinen waar 
de grote drie een radicale positie innemen, die door geen van de overige partijen wordt gedeeld. 
Ten tweede is naar voren gebracht dat de kleinere partijen zich daar op het politieke spectrum 
nestelen, waar de grote partij zit die het meest verwant is met het issue waarin de kleinere partij 
zich uniek onderscheidt. Met deze achterliggende gedachten is ook voor het Vlaamse politieke 
landschap gepoogd een Stemvork op te stellen, met een onderscheid tussen kleine of relatief jonge 
partijen (Agalev, NV-A, Vlaams Blok, Liberaal Appel, RESIST en Vivant) enerzijds en de 
traditionele drie grote partijen (SP.A/Spirit, CD&V en VLD) anderzijds.  
 
Vraag 1 
Is een van de volgende onderwerpen voor u van doorslaggevend belang bij het stemmen op een 
politieke partij, waarbij u tevens de bijbehorende stelling voor uw rekening wilt nemen? Zo ja, klik 
dan op 'Mee eens'. Zo nee, ga dan door naar vraag 2.  
 
Basisinkomen: om armoede, werkloosheid en bureaucratie te bestrijden en de overgang naar een 
diensteneconomie te bevorderen moet een volwaardig basisinkomen voor iedereen worden 
ingevoerd.           0Mee eens 
 
Duurzaamheid: er moet een duurzame samenleving komen waarin milieubehoud, levenskwaliteit, 
culturele diversiteit en solidariteit voorop staan, desnoods ten koste van de economische groei. 

0Mee eens 
 
Multicultureel: het huidige integratiebeleid moet worden vervangen door een streng anti-
discriminatiebeleid en een minderhedenbeleid waarin de uitoefening van grondrechten met 
betrekking tot de eigen cultuur, taal en religie actief wordt bevorderd.    0Mee eens 
 
Bezuinigen: afbouw van de staatsschuld, het verlagen van de fiscale druk en terugdringing van de 
bureaucratie hebben absolute prioriteit.        0Mee eens 
 
Vlaanderen anders: Vlaanderen moet een autonome, onafhankelijke, multiculturele republiek 
worden met voor iedereen gelijke materiële kansen om aan de maatschappij deel te nemen.  

0Mee eens 
 
Vlaanderen eerst: om de eigenheid van het Vlaamse volk te beschermen dient Vlaanderen een 
soevereine staat te worden en moet de immigratie worden stopgezet.    0Mee eens 
    
• Ik ben het met geen van deze stellingen eens. Naar vraag 2 
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Vraag 2 
Welke van de volgende drie stellingen spreekt u het meest aan? 
• Op alle terreinen van de sociale zekerheid, variërend van gezondheidszorg, huisvesting tot 

onderwijs waarborgt de staat gelijke toegang en gelijke kansen.   
• Voor een echt leefbaardere samenleving moeten normen en waarden worden hersteld en de rol 

van het maatschappelijk middenveld worden versterkt.   
• We moeten toe naar een kleinere, goed functionerende overheid waarin burgers meer eigen 

verantwoordelijkheden krijgen en sectoren zoals openbaar vervoer, energie, post en 
telecommunicatie worden geprivatiseerd.   

 
Bij vraag 1 corresponderen de onderwerpen en de daarbij behorende stellingen van achtereen-
volgens de partijen Vivant, Agalev, RESIST, Liberaal Appel, NV-A en Vlaams Blok. De stellingen 
bij vraag 2 corresponderen met respectievelijk de traditioneel drie grote partijen SP.A/Spirit, 
CD&V en VLD. Of beide sets partijen in de goede links-rechts volgorde staan valt te bezien. In 
sectie 4 zal aan de hand van de 36 stellingen die zijn opgenomen in het stemadviesprogramma Doe 
de stemtest een analyse van de links-rechts ruimtelijke situering van de Vlaamse politieke partijen 
(behalve Vivant en Liberaal Appel, want deze worden niet in de Doe de stemtest opgenomen) 
worden gegeven.  
 
Zoals uit een vergelijking van de Nederlandse met de Vlaamse Stemvork blijkt, zijn voor de 
zusterpartijen niet dezelfde onderwerpen en stellingen gekozen. Deels ligt dit aan de Vlaams-
Waalse kwestie, waarbij twee partijen in Vlaanderen (Vlaams Blok en NV-A) duidelijk kiezen voor 
een onafhankelijk Vlaanderen en daar niet alleen in hun naam blijk van geven, maar ook voor een 
groot deel hun bestaansrecht aan ontlenen. Maar deels ligt dit ook aan accentverschillen in de 
partijprogramma’s. Zo stelt de VLD in haar programma Contract met de burger (sectie III.B.4): 
“De gezondheidsbijdragen, net zoals de kinderbijslagen, moeten in toenemende mate gefinancierd 
worden uit de algemene middelen”. Zo een passage zal men niet gauw in het 
verkiezingsprogramma bij VLD’s zusterpartij VVD aantreffen. Vergelijk dit standpunt met dat van 
de VVD ten aanzien van de basisziektekosten-verzekering: “Iedereen kan een ‘standaardpolis’ 
afsluiten bij een verzekeraar naar keuze… De verzekeraar rekent daarvoor een indviduele en 
volledig nominale premie. De premie van een standaardpolis is onafhankelijk van iemands leeftijd, 
inkomen en gezondheid’ (Ruimte, respect en voortuitgang: verkiezingsprogramma Volkspartij voor 
vrijheid en democratie 2002-2006, sectie 1: 13). Een zelfde accentverschil is te vinden ten aanzien 
van de behandeling van de kosten van kinderopvang. De VLD (sectie III.B.9) is van mening dat 
“De fiscale aftrek voor kinderopvang dient te worden uitgebreid tot de leeftijd van 12 jaar en het 
maximumbedrag moet worden verhoogd” terwijl de VVD, weliswaar ook bereid tot fiscaal 
faciliteren, maar “De feitelijke ouderbijdrage zal in mindere mate worden afgeleid van het 
inkomen, en meer bepaald worden door gemaakte keuzes en de prijs van kinderopvang op de 
markt” (sectie 1: 16). In feite wil de VVD, net zoals bij de ziektekosten, toe naar 
inkomensonafhankelijke, nominale bijdrage die door de burger zelf wordt opgebracht en de directe 
financiering uit algemene middelen terugschroeven. Er zijn meer van dergelijke voorbeeld te 
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geven: de VVD is tegen het tijdsparen (dat is de individuele verantwoordelijkheid van de burger) 
en wil het spaarloon dan ook afschaffen (sectie 3: 34), terwijl de VLD het bestaande tijdskrediet 
wil omvormen tot een stelsel van tijdsparen (sectie III.B.1). Al met al wekt dit de indruk dat de 
VLD aanzienlijk meer zaken via de fiscale en inkomensafhankelijke kant wil financieren dan de 
VVD.  
 
In Figuur 2 is gestileerd het Vlaamse politieke landschap weergegeven, analoog aan de weergave 
van het Nederlandse politieke landschap in sectie 2. 
 
Figuur 2. Het Vlaamse politiek landschap, gestileerd weergegeven op een eendimensionale links-
rechts continuum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat allereerst opvalt is dat voor de grote drie partijen in Vlaanderen geldt dat zij in Nederland een 
duidelijke zusterpartij hebben (resp. PvdA, CDA en VVD). Hetzelfde geldt voor Agalev (met als 
zusterpartij GroenLinks), maar voor de andere partijen is de parallel minder voor de hand liggend, 
hoewel er iets voor valt te zeggen om Spirit te verbinden met de Christen Unie en het Vlaams Blok 
met de Lijst Pim Fortuyn). In Tabel 1 is aan de linkerkant het zetelaandeel (in %) van de 
Nederlandse politieke partijen vermeld, met aan de rechterkant de meest voor de hand liggende 
zusterpartij in Vlaanderen. 
 
Tabel 1. Electorale aandelen (%) in Nederland (verkiezingsuitslag 22 januari 2003) en Vlaanderen 
(VRT-Nieuws opiniepeiling maart 2003) 
Partij Zetels Partij VRT-peiling  
CDA 29 CD&V 24 
PvdA 28 SP.A (Spirit) 19 
VVD 19 VLD 26 
Socialistische Partij 6 Vivant 1 

Vlaams Blok 14 Lijst Pim Fortuyn 5 
Liberaal Appel 2 

GroenLinks 5 Agalev 9 
Democraten 66 4 NV-A 4 
CU/SGP 3 Spirit - 
Totaal 99 *  99 * 
* Door afronding telt het totaal niet op tot 100%. 

SP.A/Spirit           CD&V          VLD 

Vivant      Agalev                                 NV-A   Liberaal Appel      VlaamsBlok 

RESIST ? 
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. 
 
Bij deze vergelijking van zetelaandelen valt op dat Agalev het in vergelijking met GroenLinks goed 
doet. Hierbij dient te worden opgemerkt dat ook GroenLinks steevast in de peilingen beter scoort 
dan in de uiteindelijke verkiezingsuitslag. Ook het Vlaams Blok doet het in vergelijking met de 
Lijst Pim Fortuyn bijzonder goed, wat misschien deels verklaard kan worden dat het Vlaams Blok 
zich van een thema (Vlaanderen onafhankelijk) kan bedienen dat niet ter beschikking staat van de 
Lijst Pim Fortuyn. Ook de VLD doet het aanmerkelijk beter dan de VVD. Hierboven is al 
aangegeven dat dit wellicht komt omdat de VLD zich meer in het centrum van het politieke 
spectrum bevindt dan de VVD (zie ook de volgende sectie voor aanvullend bewijs). 
 De partijen die het in Vlaanderen slechter doen dan hun tegenhangers in Nederland zijn de 
CD&V, SP.A/Spirit, Vivant en Liberaal Appel. Van deze lijst gaat voor de laatste twee de 
vergelijking mank met de Nederlandse zusterpartij. D66 is een sociaal-liberale partij, voorstander 
van meer directe democratie (referendum, gekozen burgemeester, gekozen premier, 
districtenstelsel), liberale wetgeving op het terrein van ethische kwesties (legalisering softdrugs, 
euthanasie, homohuwelijk) en daarbij is het milieu een belangrijk thema. Het Liberaal Appel is 
weliswaar ook voorstander van het bindend referendum, maar voor het overige nemen zij meer 
rechtse standpunten (geen gedoogbeleid softdrugs, terugschroeven van het milieubeleid; ten 
aanzien van de ethisch kwesties als euthanasie en homohuwelijk wordt geen positie gekozen) in 
dan D66. Afgezien van de Vlaamse onafhankelijkheid komt NV-A iets meer in aanmerking om als 
zusterpartij van D66 te worden gekwalificeerd, maar zij is uitgesproken tegenstander van referenda 
en gekozen burgemeesters. Ook Vivant kan bezwaarlijk worden vergeleken met de Socialistische 
Partij in Nederland. Vivant is met recht een single issue partij (meer dan de helft van het Vivant-
programma Een sociaal-economisch alternatief: praktisch en financieel uitgewerkt wordt 
ingenomen voor uitleg over de invoering van een basisinkomen). Niettemin laten beide 
voorbeelden wel zien dat er in het Vlaamse politieke landschap wellicht electorale ruimte is voor 
een echt uitgesproken sociaal-liberale partij in het midden van politieke spectrum en een radicaal 
linkse partij. 

SP.A./Spirit presteert als partij die zich opwerpt als pleitbezorger van de sociaal-
democratie sterk onder de maat in vergelijking tot anderen West-Europese landen. De zusterpartij 
PvdA haalt bijna 10%-punten meer stemmen, terwijl zij ook nog de concurrentie hebben van drie in 
meer of mindere mate linkse partijen (Socialistische Parij, GroenLinks en Democraten 66), terwijl 
SP.A/ Spirit op deze flank alleen te maken heeft met Agalev (dit verklaard misschien mede de hoge 
score van Agalev in vergelijking tot GroenLinks). Het CD&V presteert iets slechter dan het CDA. 
Dat de VLD de centrumpositie in het midden heeft ingenomen kan hieraan debet zijn. 
 
 
4. Een ruimtelijke situering van de Vlaamse politieke partijen aan de hand van de stellingen 

van Doe de stemtest 
 
In het stemprogramma Doe de stemtest zijn 36 stellingen opgenomen die door de partijvoorzitters 
moeten worden beantwoord met Akkoord of Niet Akkoord (bij 8 stellingen, nrs. 3, 6, 10, 15, 24, 
25, 29 en 34, was een meerkeuzemogelijkheid A, B of C). De antwoorden van de partijen zijn 
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gecodeerd, waarbij de positie van Agalev steeds wordt een -1 wordt toegekend en aan die van het 
Vlaams Blok met +1 (in het geval van een meerkeuzemogelijkheid wordt de middenpositie 
aangeduid met 0). 
 
De uitdrukking ‘Partijprogramma’s zijn er om de posities te bepalen, niet om gelezen te worden’ is 
in dit onderzoek letterlijk genomen, want de partijen worden in de analyse ook ruimtelijk in de 
politieke arena gesitueerd, zodat zichtbaar wordt wie elkaar het meest na staan. Hiervoor wordt de 
analyse-techniek PRINCALS gebruikt. Deze techniek is bij uitstek geschikt om objecten (hier: 
politieke partijen) die op meerdimensionale wijze van elkaar verschillen ruimtelijk te plaatsen. 
PRINCALS is een techniek waarbij de gebruiker kan kiezen welke variabelen numeriek, ordinaal 
of nominaal worden behandeld.6  De data voor deze analyse zijn de issues die hiervoor behandeld 
werden. De scores –1, 0, of +1 worden beschouwd als categorieën,7  waarbij ervoor is gekozen 
deze categorische gegevens ordinaal te behandelen.8  De variabele die moet worden gepositioneerd 
in een een- of meerdimensionale ruimte is de politieke partij. Het ligt voor de hand deze als een 
nominale variabele te behandelen, omdat het hier een variabele betreft waarvan de categorieën 
eenvoudigweg labels zijn waarmee we de verschillende partijen aanduiden. 
 
Bij PRINCALS kan de onderzoeker zelf bepalen of de partijen gesitueerd dienen te worden in een 
eendimensionale, tweedimensionale of zelfs meerdimensionale ruimte. De volgorde in een 
eendimensionale ruimte is Agalev, Spirit, SP.A, VLD, CD&V, NV-A, Vlaams Blok. Zo’n 
eendimensionale afbeelding wordt doorgaans gekwalificeerd als een links-rechts schaal, 
aangenomen dat ‘linkse’ versus ‘rechtse’ standpunten de dominante conflictdimensie vormt binnen 
de politiek. Opvallend is, dat het CD&V rechts van de VLD wordt geplaatst.  
 
Figuur 3 geeft de ruimtelijke positionering van de partijen in een tweedimensionaal vlak weer. In 
het algemeen geldt dat hoe dichter partijen bij elkaar liggen, des te groter de overeenkomsten zijn, 
en omgekeerd. Welke partijen onder of boven, of links of rechts in de figuur worden geplaatst is 
niet van belang, het gaat om de posities die ze innemen ten opzichte van elkaar (er is dus ook niets 
op tegen om de figuren te spiegelen, of een kwart slag te draaien). De plaatsing van de partijen ten 
opzichte van elkaar zou vanzelfsprekend anders kunnen uitvallen, wanneer stellingen over andere 
issues of beleidsterreinen opgenomen waren in Doe de stemtest. 
 
Figuur 3 hier 
 

                                                      
6 Beschouw ter verduidelijking van het onderscheid tussen numeriek, ordinaal en nominaal een groep militairen 
waarvan leeftijd, rang en religie bekend is. Leeftijd kan dan numeriek worden behandeld (60 jaar is tweemaal zo oud als 
30 jaar), rang ordinaal (de rang van majoor is hoger dan officier) en religie (katholiek, hervormd, gereformeerd, moslim, 
etc.) nominaal. 
 
7 De issues kunnen worden beschouwd als kategorische variabelen, omdat de objecten (hier: de politieke partijen) steeds 
worden geclassificeerd in een beperkt aantal categorieën (in dit geval maximaal drie). 
 
8 Het PRINCALS-programma vraagt om de waarden van de categorieën in te voeren als positieve gehele getallen. 
Daartoe zijn alle scores van –1 omgezet tot 1, de scores van 0 tot 2, en de scores van +1 tot 3. De volgorde blijft dus 
gehandhaafd. Omdat de categoriewaarden ordinaal worden behandeld is deze omzetting toegestaan. 
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Elke lijn in deze figuur representeert een stelling. Een voor de hand liggende interpretatie van de 
twee-dimensionale figuur is dat het Vlaamse politieke landschap wordt beheerst door twee 
krachtlijnen. Ten eerste de links-rechts conflictdimensie, met Agalev, Spirit, SP.A. aan de 
linkerzijde en VLD, CD&V, NV-A en Vlaams Blok ter rechterzijde. Deze tegenstelling komt naar 
voren door een denkbeeldige lijn met een flauwe hoek bijna horizontaal door de liggende 
‘takkenbos’ in de figuur te trekken (Stelling 2: ‘Werkloosheidsuitkeringen mogen niet te hoog zijn, 
anders wil er niemand meer gaan werken’  met SP.A, Spirit en Agalev niet akkoord is hiervoor 
exemplarisch). De tweede krachtlijn (of ‘takkenbos’) betreft de kwestie of Vlaanderen 
onafhankelijk moet worden of niet: hier onderscheiden het Vlaams Blok en de NV-A zich van alle 
overige partijen. Deze tegenstelling zou kunnen worden gerepresenteerd door een denkbeeldige lijn 
diagonaal van Noord-oostelijke naar Zuid-Westelijke richting. Spirit situeert zich in de nabijheid 
van zowel Agalev als SP.A. Het meest opvallend is dat VLD  en ook SP.A zich veel dichter in  het 
centrum bevinden dan het CD&V. Of dit de ware politieke verhoudingen weergeeft is de vraag. 
Het kan ook komen door de keuze van de issues die in de 36 stelllingen zijn opgenomen en 
daarmee impliciet ook een keuze voor alle issues die niet worden meegenomen. 
 
 

Figuur 3. Tweedimensionale situering
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