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In welke mate interesseert de gemiddelde Vlaming zich

momenteel voor de Belgische politiek?

Wanneer heeft men definitief beslist voor welke partij 

men zou stemmen?

Welke thema’s zijn de belangrijkste thema’s die een rol 

hebben gespeeld bij het bepalen van de stem van de Vlaming? 

Welke partijen hebben stemmen verloren aan N-VA 

en in welke mate?

Inhoud



Interesse in de politiek

In welke mate interesseert u zich voor de Belgische politiek? Gelieve een waarde tussen 0 en 

10 aan te duiden, waarbij 0 betekent 'helemaal niet geïnteresseerd' en 10 betekent 'heel erg 

geïnteresseerd'.



Interesse in de politiek volgens partijkeuze

Relatieve index van de gemiddelde interesse van de kiezers voor een bepaalde partij ten opzichte van de gemiddelde interesse 

Kiezers van:



Conclusie

Over het algemeen zien we een grote interesse in de politiek. De stemplicht zit 

daar waarschijnlijk voor iets tussen ook: de aandacht is veel groter van de media en 

iedereen weet dat hij/zij moet gaan stemmen en dat hij/zich zich dus minimaal 

moet informeren.

Mannen interesseren zich meer voor politiek dan vrouwen omdat het spel van de 

macht veel meer aansluit bij mannelijke waarden als competitie, de beste zijn, …. 

Politiek op z’n vrouwtjes ligt minder goed in de markt.

Jongeren zijn zeker niet minder politiek geïnteresseerd, lager geschoolden zijn wel 

minder geïnteresseerd in vgl met hoger geschoolden

Kiezers voor de NVA zijn het sterks geïnteresseerd, dat toont duidelijk aan dat de 

keuze voor de NVA een bewuste keuze was en zeker geen foert stem of een op 

impulsen gedreven keuze. Blanco kiezers en mensen die niet gaan stemmen zijn 

duidelijk minder politiek geïnteresseerd



Wanneer beslissen kiezers?



Voor welke partijen kozen 

de late beslissers?
Late beslissers= personen die aangeven de dag voor of de dag van de verkiezingen zelf te hebben beslist



Voor welke partijen kiezen mensen 

die al jarenlang op dezelfde partij 

stemmen?



Conclusie

Er is een grote groep van mensen die in het stemhokje zelf nog beslist, tel daar de 

mensen bij die de dag zelf of de dag ervoor beslissen en je bekomt meer dan 

20%.... 1 Vlaming op vijf beslist dus op de laatste twee dagen!

De late beslissers hebben zeker niet relatief gezien meer voor NVA gekozen dan 

de overigen, maar bij de groep van mensen die al jarenlang op dezelfde partij kiest 

is de NVA heel klein… de grootste groep kiezers voor de NVA had dus zijn keuze 

al gemaakt voor de campagne echt op gang kwam, zelfs voor of tijdens de val van 

de regering.

Nogmaals het bewijs dat de keuze voor de NVA een heel bewuste keuze was en 

geen impulsbeslissing, dat betekent dat de legitimiteit van de NVA heel sterk is en 

dat het wel eens heel moeilijk zou kunnen zijn voor andere partijen om deze 

mensen terug te winnen, tenzij uiteraard ook Bart De Wever verdrinkt in het 

Belgische moeras… anders zouden we wel eens getuige kunnen zijn van een maar 

langdurige machtsverschuiving dan dat de meeste andere partijen blijken te denken 

als we naar hun reacties kijken.



Waarom kiezen mensen voor 

bepaalde partij?



Beleidsdomeinen die de 

stemkeuze bepalen
Welke van volgende thema’s zijn de drie belangrijkste thema’s die voor u een rol 

hebben gespeeld bij het bepalen van uw stem voor de verkiezingen van 13 juni 2010?



Conclusie

De keuze van partijen wordt wel degelijk bepaald door de standpunten die 

ze bekleden op specifieke punten en hun programma, het belang van de 

inhoudelijke discussie tijdens campagnes en de mogelijkheid om de 

inhoudelijke thema’s te domineren wordt daarbij nogmaals geïllustreerd: 

mensen stemmen omwille van inhoudelijke redenen op een partij omwille 

van het antwoord van die partij op specifieke thema’s .

Hoewel staatshervorming, communautaire thema’s en BHV duidelijk de 

keuze mee hebben bepaald zijn de economische thema’s  voor de 

gemiddelde kiezer het belangrijkst: de pensioenen, de begroting,…



Wat stemden NV-A kiezers

in 2009?



Conclusie

2/3de van de NVA kiezer is nieuw

De  nieuwe NVA kiezer komt in grote getale van CDenV en Vlaams Belang, 

iets minder van Open VLD maar relatief gezien ook veel van Lijst 

Dedecker en gezien de relatieve tegenstelling tussen deze partijen ook 

toch nog voor een wezenlijk deel van de SPA



Indigov Politics doet voortdurend peilingen naar 

politieke voorkeur en mening van de Belg over 

politieke activiteit.

Meer informatie of interesse?

Contacteer : Hans Verhoeven, 
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