De Tweede Kamerverkiezingen van 2017
Al sinds september 2002 wordt er via Peil.nl minimaal wekelijks gevolgd wat de kiezers denken
over actuele politieke zaken en hoe de voorkeuren over partijen zijn verdeeld.
Rondom verkiezingen worden die onderzoeken geïntensiveerd. En bij deze verkiezingen hebben
we tussen een week voor de verkiezingen en de vrijdag na de verkiezingen bijna 40.000 enquêtes
uitgevoerd. Door de gebeurtenissen in Rotterdam op 11 maart hebben we ook op zondag nog een
speciaal onderzoek gestart.
Dankzij het feit dat er ook in de twee dagen na de verkiezingen vragen zijn gesteld over het
kiesgedrag op woensdag kan vastgesteld worden in welke mate de peiling zelf in de 4.5 jaar sinds
de vorige Tweede Kamerverkiezingen een over- of onderschatting heeft gekregen van de
verschillende partijen. (Dat kan niet door naar het verschil te kijken van de laatste peiling op de
dinsdag voor de verkiezingen en de verkiezingsuitslag, omdat het goed mogelijk is dat die
verschillen in zijn geheel of ten dele terug te voeren zijn op de verschuivingen in de laatste 24 uur.)
Aan de hand van die evaluatie en het grote beschikbare databestand zijn er een aantal
onderwerpen die ik op deze zondag na de verkiezingen naar aanleiding van deze verkiezing wil
uitlichten.
Op Peil.nl treft u nog apart aan een serie tabellen op basis van het onderzoek van de
verkiezingsdag zelf:
-

De overgangen tussen de partijen
Het stemgedrag naar een serie relevante persoonlijke kenmerken
Het stemgedrag naar een serie irrelevante persoonlijke kenmerken, zoals hobby’s,
automerk, telefoonmerk (zoals ik het bij iedere Tweede Kamerverkiezing doe)

In dit verslag komen aan de orde:
1.
2.
3.
4.

Wat is er de laatste dagen nog electoraal gebeurd?
Kroniek van een aangekondigd historisch verlies (van de PvdA)
DENK
De lagere opkomst van de jongeren???

(Bij de evaluatie bleek dat ons bestand een structurele onderschatting had van bijna 2% van D66
en een structurele overschatting van hetzelfde percentage van GroenLinks. Bij de verdere analyses
is daarop gecorrigeerd).

