
 
 
Verantwoording onderzoek RTL Nieuws naar verschillen in stemgedrag 
  
RTL Nieuws onderzocht verschillen in stemgedrag door het stemgedrag van inwoners op 
wijkniveau te vergelijken met kenmerken van inwoners op wijkniveau. In dit document 
leggen we uit hoe we dat gedaan hebben. 
 
Verkiezingsuitslagen 
Allereerst zijn via de Kiesraad uitslagen verzameld per stembureau van de verkiezingen in 
2012 en 2017. Voor 2012 is gebruik gemaakt van de officiële tellingen die zijn vastgelegd in 
eml-bestanden van de Kiesraad.1  
 
Omdat de uitslagen van 2017 in losse en niet altijd gelijke bestanden verpakt zitten, zijn deze 
handmatig samengevoegd. De Kiesraad heeft van dat jaar niet van elke gemeente uitslagen 
op stembureauniveau beschikbaar gesteld.2 De ontbrekende gemeenten zijn daarom 
benaderd om alsnog hun uitslagen te delen.  
 
Van 4 van de 389 gemeenten is geen complete uitslag op stembureauniveau ontvangen. Wel 
zijn andere gegevens bekend, zoals het aantal stemmen per woonplaats, daarom is op basis 
van de uitslag van de gehele gemeente of kernen een inschatting gemaakt van het aantal 
uitgebrachte stemmen per partij per stembureau in Gooise Meren, Reimerswaal en de 
voormalige gemeenten Onderbanken en Schinnen. In totaal zijn uitslagen verzameld van de 
ruim 9000 stembureaus in het land. Zowel voor 2012 als 2017. 
  
Lokaliseren stembureaus 
Met behulp van open data van de Open State Foundation3 en de Geodienst van de 
Rijksuniversiteit Groningen4 zijn van alle stembureaus de geografische coördinaten 
toegevoegd. Mobiele stembureaus, waarbij op meer locaties gestemd kan worden, zijn 
buiten beschouwing gelaten.  
 
Vervolgens is met behulp van gis-software bepaald in welke wijk elk stembureau ligt. 
Nederland telt bijna 3000 wijken volgens de indeling van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek5, in ruim 2500 daarvan stond minimaal 1 stembureau tijdens de verkiezingen in 
2012 en 2017. De wijkindeling van zowel 2012 als 2017 is gebruikt om te bepalen in welke 
wijk een stembureau destijds stond. 
  
Doordat we van elk bureau weten in welke wijk deze ligt hebben we een uitslag per wijk 
(met een stembureau) in Nederland kunnen berekenen door de uitslagen van alle in de wijk 
liggende stembureaus bij elkaar op te tellen. Het is natuurlijk niet zo dat iedereen per 

 
1 https://data.overheid.nl/dataset/verkiezingsuitslag-tweede-kamer-2012#description 
2 https://data.overheid.nl/dataset/verkiezingsuitslag-tweede-kamer-2017 
3 https://data.openstate.eu/dataset/locaties-stembureaus 
4 https://geodienst.xyz/verkiezingen/2017/ 
5 https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/29/kerncijfers-wijken-en-buurten-2020 



definitie in de eigen wijk een stem uitbrengt. Dat kan bijvoorbeeld ook op het station of 
elders in de gemeente. Voor dit onderzoek hebben we de aanname gedaan dat stembureaus 
in een wijk desalniettemin een goede weergave zijn van het stemgedrag in de buurt. 
 
Wijkgegevens  
Via de wijkcodes van het CBS is meer informatie over wijken gekoppeld aan het bestand. Zo 
is op basis van de Leefbaarometer6 van het ministerie van Binnenlandse Zaken de 
leefbaarheidsscore toegevoegd. Het gaat daarbij om de scores van 2012 en 2018.  
 
Daarnaast is op basis van statistieken van het CBS de mate van stedelijkheid (uitgedrukt in 
de omgevingsadressendichtheid) van wijken toegevoegd. Hierbij is gebruik gemaakt van de 
wijk- en buurtstatistieken van zowel 20127 als 20178.  
 
Om te bepalen in welke wijken de meeste armoede heerst is het aandeel huishoudens per 
wijk dat behoort tot de 40% laagste inkomens van het land toegevoegd. Om te bepalen hoe 
rijk een wijk is, is juist het aandeel huishoudens dat tot de 20% hoogste inkomens van het 
land behoort toegevoegd. Deze cijfers zijn eveneens afkomstig uit de wijk- en 
buurtstatistieken van het CBS en zijn voor zowel 2012 als 2017 toegevoegd. 
 
Analyse 
Om de verschillen tussen wijken te analyseren zijn de wijken met minimaal 1 stembureau in 
20%-categorieën verdeeld. Bijvoorbeeld: de 20% wijken met de beste leefbaarheidsscore, 
dan de 20% met de daarop volgende beste scores, tot en met de 20% met de laagste 
leefbaarheidsscores.  
 
Voor elk van de gemaakte categorieën is op basis van de verzamelde verkiezingsuitslagen 
een alternatieve uitslag van de verkiezingen in zowel 2012 als 2017 gemaakt. Hiervoor zijn 
zowel percentages als zetelverdelingen berekend. 
 
De zetelverdeling is gemaakt op basis van de voorgeschreven methode uit de Kieswet9, dus 
inclusief de toekenning van restzetels. 
  
Vergelijking  
Om de verschillen tussen categorieën te berekenen is gekeken naar de 2 uiterste 20%-
groepen van elke categorie (de armste versus de rijkste wijken, de meest leefbare versus de 
minst leefbare, de meest stedelijke versus de minst stedelijke). 
 
De zetelverschillen per partij per verkiezingsjaar tussen de genoemde categorieen zijn bij 
elkaar opgeteld en gedeeld door 2 om te komen tot het aantal zetels dat door andere 
partijen bezet wordt. 
  

 
6 https://www.leefbaarometer.nl/kaart/#kaart 
7 https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2011/48/kerncijfers-wijken-en-buurten-2012 
8 https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2017/31/kerncijfers-wijken-en-buurten-2017 
9 https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer/uitslagen/zetelverdeling-over-partijen 



Voorbeeld ter illustratie: 
De SP haalde in arme wijken in 2017 16 zetels, in rijke wijken waren dat er 9. Dat betekent 
een verschil van 7. Het CDA haalde in arme wijken 12 zetels, maar in rijke 20. Dat is een 
verschil van 8. Het totaal verschil tussen arm en rijk op basis van deze twee partijen is dan 15 
(7+8). Omdat een verschil zowel positief als negatief per definitie betekent dat er ergens 
anders een zetel bijkomt of afgaat wordt het totaal van alle partijen bij elkaar opgeteld 
gedeeld door 2 om te zien hoeveel zetels door een andere partij worden bezet. 
  
Voor zowel de verkiezingen van zowel 2012 als 2017 zijn zo de zetelverschillen berekend, 
weergegeven in onderstaande tabel.  
   

2012 2017 Groei 
20% armst vs. 20% rijkst 34 33 -2,9% 
20% meest vs. 20% minst leefbaar 20 30 +50% 
20% meest vs. 20% minst stedelijk 31 36 +16,1% 

  
Berekening afwijking stemgedrag per wijk 
Voor de berekening van de afwijking van het gemiddelde stemgedrag in Nederland is voor 
zowel 2012 als 2017 per partij het aandeel van de stemmen vergeleken met het aandeel van 
de stemmen in de landelijke uitslag.  
 
De verschillen van alle deelnemende partijen zijn bij elkaar opgeteld om zo per verkiezing 
een score te verkrijgen van de afwijking. De scores van 2012 en 2017 zijn gemiddeld om zo 
per wijk tot een gemiddelde afwijking te komen op basis van de twee voorgaande 
verkiezingen. 
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