BeterStemmen.nl na de Tweede Kamer-verkiezingen van 2017 – de resultaten
•
•
•
•

PVV marginaal
D66 meeste waardering
PvdA minder gestraft
VVD regulier gewonnen met strategische stemmen

BeterStemmen.nl onderzoekt een nieuw, eerlijker kiesstelsel: op www.beterstemmen.nl kan op een andere manier
gestemd worden op de partijen die meedoen aan de Tweede Kamer-verkiezingen. Niet alleen de vóórstem, ook de
tegenstem doet mee. Gedurende de verkiezingen van maart 2017 liep BeterStemmen.nl voor het eerst actief parallel
mee met de reguliere verkiezingen. Meer dan 18.600 mensen brachten hun stem uit. De resultaten zijn verrassend.

Wat is BeterStemmen.nl?
BeterStemmen.nl ontstond door het idee dat de partij met de meeste stemmen niet altijd de beste afspiegeling is van de
wensen van de stemmers.
De meeste stemmen gelden, klopt dat eigenlijk wel?
Het is maar hoe je het bekijkt. Het vertrouwen van de burger in de politieke partijen is laag. Dat kan weleens komen
door de manier waarop we stemmen. Je kan wel vóór, maar niet tegen een politieke partij stemmen. En dat zorgt voor
een onzuivere weergave van voorkeuren. BeterStemmen.nl denkt dat dit anders kan: door beter te stemmen.
In de Nederlandse politiek komt het erop neer dat je één stem geeft aan één partij: die waarvan jij denkt dat het in lijn
van jouw ideeën zal opereren in de tweede kamer. Hoe meer stemmen, hoe groter het aantal zetels in de Tweede Kamer.
Soms is het gedachtegoed van een partij echter zo in strijd met jouw gevoel en ideeën, dat een tegenstem net zo
belangrijk wordt als een voorstem. In het huidige systeem kun je dan alleen strategisch stemmen en hopen dat de rest
van Nederland dat ook doet. Het resultaat: jouw stem is geen oprechte stem en de totale uitslag geen afspiegeling van de
wensen van een maatschappij.
Bij traditioneel stemmen in een meerpartijenstelsel met veel partijen ontstaat het volgende probleem:
Stel de winnaar krijgt 30% van alle uitgebrachte stemmen. De overige 70% van de stemmen gaat naar alle andere
partijen, die ieder onder de 30% uitkomen. Maar misschien wil deze 70% van de stemmers alles behalve de winnaar van
de verkiezingen in de regering. In dit geval is de meerderheid tegen de winnaar van de verkiezingen: de meeste
stemmen gelden gaat niet op.
Stemmen waarbij je bij alle partijen aangeeft in welke mate ze jouw ideeën vertegenwoordigen, is genuanceerder. Dit
komt veel meer overeen met je werkelijke politieke denkbeelden. Zweven hoeft niet meer; je kan de partijen waartussen
je twijfelt een gelijke waardering geven. Strategisch stemmen hoeft ook niet meer; je geeft direct aan welke partijen je
niet in de Tweede Kamer wil. De resultaten van deze manier van stemmen zijn veel representatiever dan de huidige.
Bovendien ontstaat er meer betrokkenheid bij de politiek als de kiezers kunnen aangeven wat ze écht vinden.
Deze manier van stemmen leidt daarnaast tot een database met zeer waardevolle informatie. Van iedere partij ontstaat
vanzelf een profiel. Partijen met grote contrasten bijvoorbeeld, die uitsluitend heel erg positieve of negatieve stemmen
krijgen. Of partijen met breed gedragen sympathie van de kiezer. Ook is per partij te zien waar de voorstemmers
gemiddeld tegen zijn. Deze combinatie van gegevens is zeer waardevol bij coalitievorming, en het beter voorspellen
van het slagen van een coalitie. Belangrijker nog: het doet eer aan de keuze van de kiezer. Een ander voordeel van deze
manier van stemmen is dat one-issuepartijen niet zo eenvoudig zetels kunnen krijgen. Breed gedragen steun krijg je als
partij alleen als je daadwerkelijk breed een antwoord hebt op de vragen die er in de maatschappij spelen.
Algemeen kiesrecht bestaat 100 jaar. Dit kiesrecht gaat over de representatieve democratie die wij kennen en waar we
aan gewend zijn. In Nederland kennen wij de representatieve democratie en niet de directe democratie. Deze democratie
kan representatiever. BeterStemmen.nl draagt hier een oplossing voor aan, met een initiatief om te kijken wat er gebeurt
als veel mensen stemmen op deze wijze.
BeterStemmen.nl doet meer recht aan wat de kiezer echt voelt en denkt in vergelijking tot de huidige traditionele manier
van stemmen. Zoals Winston Churchill al zei: 'Democratie is de slechtste regeringsvorm, op alle andere methoden die al
geprobeerd zijn na.' Dat betekent niet dat we de democratie niet steeds onder de loep moeten houden en zoeken naar
wat er beter kan.

De resultaten van BeterStemmen.nl
Hoeveel mensen hebben gestemd?
Tussen midden december 2016 en 15 maart 2017 hebben 18.600 Nederlanders gestemd op de
website van BeterStemmen.nl

Wat levert BeterStemmen.nl op?
BeterStemmen.nl levert drie bijzondere gegevens:
1. Een gemiddelde waardering per partij;
2. Een stemprofiel per partij, d.w.z. de verdeling van de waarderingen;
3. Een inzicht in de waardering van de kiezer, die (traditioneel) stemt op een
partij, van de andere partijen waar hij niet op stemde. Inzicht in de tweede en
derde keus t/m de afkeuring van bepaalde partijen.

Deze gegevens worden verder nader toegelicht. Eerst een opmerking over de representativiteit:
De stemmers op BeterStemmen.nl zijn vrijwillige kiezers die benaderd zijn via Facebook. Deze groep mensen is dus in
bezit van een computer en is geneigd een stem uit te brengen via internet. Daarnaast heeft BeterStemmen.nl aandacht
van Radio1 en de Volkskrant gehad. Dit resulteerde in een vertekende gebruikersgroep. Aangezien de mensen op
BeterStemmen.nl ook konden aangeven waar ze traditioneel op zouden stemmen is een scheve verhouding van de
kiezersgroep te corrigeren. Het aantal traditionele Groen Links-stemmers was bij BeterStemmen.nl b.v. te hoog en de
VVD-groep te klein.
Het gewicht van deze groepen is gecorrigeerd via onderstaande tabel ‘REPRESENTATIVITEITS CORRECTIE
FACTOR’. Hierin wordt onder zetels BeterStemmen.nl verstaan: de verdeling van zetels zoals de kiezers op
BeterStemmen.nl aangaven traditioneel te stemmen. Niet te verwarren met de zetels die later in dit document genoemd
worden.

NB: Alle gemiddelden die in dit document genoemd worden zijn op deze manier gecorrigeerd.

1. Gemiddelde waardering per partij
De gemiddelde waardering per partij op een schaal van -5 tot +5. De keuze 'weet nog niet / geen idee' wordt hierbij niet
meegenomen.
Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde waardering van de kiezer van de 28 partijen die meededen met de Tweede
Kamer-verkiezing van maart 2017.
D66 blijkt van alle partijen breed het meest gewaardeerd te worden.
Er zijn slechts zes partijen die een positief gemiddelde hebben. Deze gemiddelden zijn opvallend laag. Dat heeft een
aantal redenen:
 Sommige mensen stemmen als volgt: ik ben voor deze partij, dus daarom ben ik tegen de andere partijen. Hoe
meer partijen aan de verkiezingen mee doen, des te lager hierdoor het gemiddelde van alle partijen wordt.
 Een grote groep stemmers heeft zich tegen de huidige politiek gekeerd en stemt op alle partijen per definitie
boos -5 (zie de profielen verder in dit document) Dit gecombineerd met het feit dat de kiezer meestal maar 1
partij maximaal een +5 geeft; daardoor gaat het gemiddelde snel omlaag
 De partijen worden werkelijk niet heel hooggewaardeerd

Gemiddelde waardering per partij
gecorrigeerd op representativiteit
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2. Stemprofiel per partij
Hoe worden de waarderingen verdeeld? Er zijn partijen met extreme waardering. PVV bijvoorbeeld krijgt zeer hoge- en
zeer lage waarderingen en bijna niets daartussenin.

Opvallende in het oog springende resultaten zijn hier bijvoorbeeld:






Het CDA geniet veruit het minste afkeuring, maar heeft ook niet heel veel +5 stemmers;
De PVV heeft het minste percentage 'geen mening'. De gemiddelde waardering van -1,99 is dus zeer accuraat;
De VVD heeft de meeste +5 stemmers 16,6%;
Denk wordt het meest met -5 gewaardeerd 67,9%;
PvdA heeft van de traditioneel grote partijen erg weinig +4 en +5 stemmen. Ook bij BeterStemmen.nl heeft de
PvdA het niet goed gedaan – net zoals bij de werkelijke verkiezingen.

Een aantal partijprofielen als grafiek.
De gegevens komen direct uit bovenstaande tabel
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3. Waardering voor de 'andere partijen'
Wat vinden de traditionele stemmers op één partij, van de andere partijen? Kiezers op BeterStemmen.nl gaven aan op
welke partij ze zouden stemmen in het stemhokje met papier en rood potlood. Deze keuze bepaalde onderstaande
groepen.
Deze gegevens zijn vooral interessant voor het smeden van een coalitie die eer doet aan de kiezers.
Een paar opvallende zaken:





VVD

CDA

De VVD-stemmer staat neutraal tegenover de PvdA, en de PvdA-stemmer zo goed als neutraal (iets minder)
tegenover de VVD;
De VVD stemmer heeft een behoorlijke afkeur voor de PVV: -1,9;
GL gaat minder goed samen met de VVD/CDA dan de PvdA of de CU (volgens kiezers van de VVD en het
CDA);
De PVV krijgt van alle kiezers (behalve de PVV-stemmers) zeer lage gemiddelden. Omgekeerd geeft de PVVstemmer alle andere grote partijen zeer lage cijfers. Dat betekent dat de PVV-stemmer de andere partijen niet
in de Tweede Kamer wil, en zet de PVV-kiezer zichzelf hiermee buiten de coalitiegesprekken;
Denk en Artikel1 worden ook door de GL-stemmer zeer laag gewaardeerd.
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Zetelverdeling
De manier van stemmen volgens BeterStemmen.nl heeft een niet eenduidige manier van zetels verdelen. Strikt genomen
zouden alleen de partijen met een positief gemiddelde in de Tweede Kamer mogen plaatsnemen. Deze aanname is erg
rigide en sluit teveel partijen uit. BeterStemmen.nl gaat uit van de volgende manier:
Alle partijen die minimaal 20% positieve stemmen hebben gekregen doen mee met de zetelverdeling. Zelfs 20% +1
stemmen is al voldoende om aan dit criterium te voldoen. Dit betekent dat als vier van vijf personen vinden dat een
bepaalde partij niet thuishoort in de Tweede Kamer, en één van deze vijf er toch wel iets in ziet, deze partij al meedoet
met de zetelverdeling. De partij met het laagste gemiddelde krijgt 1 zetel en de rest van de partijen verdelen de 149
zetels evenredig met hun gemiddelde. De partijen die aan bovenstaande criteria voldoen zijn D66, CDA, VVD, GL,
PvdA, CU, SP, PvdD, 50Plus, SGP en PVV.
Zetelverdeling volgens BeterStemmen.nl vergeleken

Opvallende verschillen zijn:
 De VVD krijgt bij BeterStemmen.nl veel minder zetels dan bij reguliere verkiezing 2017
 De PvdA, CU, PvdD krijgen veel meer zetels dan bij reguliere verkiezing 2017
 De PVV is regulier extreem anders dan bij BeterStemmen.nl

Eindconclusie
BeterStemmen.nl levert interessante gegevens die in een aantal gevallen erg afwijken van de traditionele manier van
stemmen. De gegevens die ontstaan bij BeterStemmen.nl bieden ook een handreiking voor een eerlijkere coalitie.
Het meest opvallend is de uitslag van de PVV. In de reguliere verkiezingen is de PVV de op één na grootste partij
terwijl bij BeterStemmen.nl de PVV op de 11e plaats staat. Volgens de uitslag van BeterStemmen.nl is de PVV een
marginale partij. De afkeur van de PVV is dus groter en sterker dan de voorkeur voor de PVV.
Ook het grote zetelverlies van de PvdA is bij BeterStemmen.nl veel minder dan bij de gewone verkiezingen en lijkt het
huidige reguliere resultaat van de VVD voor een deel toe te wijzen aan strategische stemmen op de VVD.
De behoefte om ook tegen een partij te kunnen stemmen leeft bij veel Nederlanders. Wetenschapsjournalist Govert
Schilling uitte deze behoefte al eens in de Volkskrant. Uit de vele reacties die BeterStemmen.nl ontving blijkt dat dit
idee al jaren leeft bij de respondenten.
BeterStemmen.nl legt vooral bij de PVV een maatschappelijk probleem bloot. De PVV is een partij met een achterban
van ongeveer 15%. Deze achterban keurt (bijna) alle andere partijen af. Omgekeerd keuren de aanhangers van de andere
partijen de PVV af. Zorgwekkend is dat deze 15% hierdoor dus strikt genomen buiten de maatschappij staat.
BeterStemmen.nl toont dit veel duidelijker aan dan de huidige manier van stemmen.
Een coalitie met de D66, CDA, VVD, GL zou volgens de kiezers, in aantal, het meest voor de hand liggen. Echter, GL
ligt vooral bij de CDA- en VVD-kiezer niet goed en vice versa. De PvdA wordt door de Nederlander veel meer
gewaardeerd dan de reguliere verkiezingen tonen en de PvdA ligt beter bij de VVD- en de CDA-aanhanger. Een coalitie
D66, CDA, VVD en PvdA heeft zowel bij BeterStemmen.nl als bij de reguliere verkiezingsresultaten 80 zetels samen
en is dus een gerechtvaardigde coalitie die stabieler verwacht mag worden te zijn dan de coalitie D66, CDA, VVD en
GL.
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