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Verkiezingen 2

Peilers hebben stem van het

WEBCAM-PED'

AydinC. moet
Webcam-pedoAydi

volkredelijk indepeiling

jaar en 243 dagen <B.
Amsterdamserech<

hem donderdag de
strafop. Volgens de

moetC.zolangmo{

ANALYSE
PEILINGEN
Deonderzoeksbureaus

wezen degrote trends

goedaan. Alleenhetgat
tussen deWD en de rest is

LAATSTEPEIUNGENZATEN DICHTOP DE UITSLAG

wasdespanningvoorNederlandse opiniepeilers groot. Zouden ze de stem van het volk hier

goedaanvoelen? Ofhadden depeilerseenblindevlek,bijvoorbeeld
omdat er veel meer PW-stemmers

naardestembuszoudenkomendan

bleekuithun intemetpanels?
Demeeste onderzoeksbureaus

haaldenwoensdagopgeluchtadem:
zezagen deverschuivingen in het

electoraatbehoorlijkgoedaankomen. DePeilingwijzer- dieeengemiddelde maaktvan depeilingen
van zes onderzoeksbureaus - liet een

dagvoordeverkiezingen hetvolgendebeeldzien:WDdegrootste
met circa 26 zetels, gevolgd door

PW,D66enCDAmetongeveer20ze-

tels.GroenLinksendeSPdaarweer

letsonder.Verdereentotaleimplosie van de PvdA. Denk en Fomm voor

Democraticwerdengepeildals
meest kansrijke nieuwkomers, met
pak 'm beet twee zetels.

Wiedaardeverkiezingsuitslag
naastlegt,zietzekerverschillen.Het
gattussendeWDenderestisbedui-

dendgroterdandeeindpeilingen
dedenvermoeden.Tegelijkertijd:de
onderzoeksbureaus wezendegrote
trendsbehoorlijkgdedaan.
'De meeste verschillen vallen bin-

nendeonzekerheidsmargesvande
peilingwijzer', zegtPeterLugtig,universitair hoofddocent aan de Univer-

vonnis.

Uitslag 15 maart
-(972% stemmengeteld)
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schuldig aan onder
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170317©deVolkskrant- tb. Bron: NOS.peilingwijzer.tomlouwerse.nl/p/laatste-cijfers.html

siteitUtrechtengespecialiseerdin
vragenlijstenonderzoek. 'Uitzonde-

lekenmetdetijdvandeverzuiling

zijnkiezersbovendienminder
trouwaaneenpartij. Ookmakenze

laatste twee dagen.'

wistbegindezeweeknognietzeker

engeenvoorspellingen. Zovonden
de slotpeilingenvan de onderzoeks-

bureauseenoftweedagenplaats
voordeverkiezingsdag,endusoak
voorhetslotdebatwaardelijsttrekkersruim3,2 miljoenkijkersnog
naarhun partij probeerden te lokken.

Metdatinhetachterhoofdzouhet

eenwonderzijnalsdeslotpeiling
exactovereen komt met dewerke-

lijkeverkiezingsuitslag.Tochzouhet
66kraarzijnalsslotpeilingeneentotaalanderbeeldgevendandewerkelijke zetelverdeling; degrote trends
moeten vlakvoordeverkiezingen
echtwelduidelijkzijn.
Datpeilers dietrends goedaanwijzen, is nu misschien wel knapper

danooit.Zoworstelenopiniepeilers
collectiefmethetprobleemdat
steedsmindermensenbereidzijn

hundefinitieve keuzeopeenlater
moment.Tweeopdedriekiezers
opwiezezoudenstemmen.

Bij deRadboudUniversiteit experimenteren onderzoekers momen-

teel meteen nieuwtype peiling.
Hierbij krijgen mensen geenvragen
voorgelegd, maarwordt een inschattinggemaakt op basisvan het aantal

keren dateenpartij opTwitterwordt
genoemd. Volgens dezeTwitterpei-

linghaddePWdemeestekansopde

overwinning,met30zetels.DeWD
lagverachtermet23zetels.Derde
partij zou GroenLinks warden met

20zetels.Datispasechteenradicaal
anderbeelddandewerkelijke uitslag.
Nogeen reden voor detraditio-

nele onderzoeksbureaus om opgelucht ademtehalen:voorlopig blijvendeouderwetseenquetesdebeste manierom in te schattenwaarde
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