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P E R S B E R I C H T 
 

Onderzoek wijst uit: CDA profiteert het meest van 
huidige electorale verwarring. 

 
Ter voorbereiding van het programma “Waar Stem Ik Op?”, dat SBS6 a.s. 
zondagavond vanaf 20.30 uur uitzendt is onder leiding van Maurice de 
Hond bij het bureau Team Vier deze week onderzoek uitgevoerd onder het 
electoraat. 
 
Tijdens het 2,5 uur durende programma krijgen kiezers een stemadvies 
op basis van de beantwoording van 36 vragen over hun opvattingen 
inzake belangrijke politieke onderwerpen. Verwacht wordt dat 
tienduizenden Nederlanders mee zullen doen aan dit interactieve 
programma. Aan het einde van het programma, rond 22.50 uur, zal 
Maurice de Hond op basis van de respons die dan live interactief wordt 
verkregen en het deze week gehouden onderzoek een prognose doen voor 
de uitslag van 15 mei. 
 
Maurice de Hond: “De eerste indicaties van het onderzoek dat woensdag 
jl. is gehouden wijst erop dat een groot deel van de kiezers die van plan 
waren op Lijst Pim Fortuyn te stemmen ook woensdag a.s. lijst 15 zullen 
kiezen. Maar onder de kiezers die twijfelden of ze hun stem al dan niet op 
lijst 15 zouden uitbrengen zal de aanhang duidelijk kleiner zijn dan onder 
normale omstandigheden was gebeurd! Omdat deze kiezers toch nog een 
proteststem willen uiten zullen zij in sterkere mate dan oorspronkelijk 
verwacht bij het CDA terecht komen. De VVD zal er in duidelijk mindere 
mate van profiteren, terwijl de PvdA in de hoek blijft zitten waar de 
klappen vallen. Het lijkt er niet op dat kiezers die van origine er niet over 
dachten op lijst 15 te stemmen dat nu in sterke mate alsnog wel zullen 
gaan doen.”  
 
 
 
Voor meer informatie: 
 
Maurice de Hond : 06 – 51 201 231 
 
Eyeworks  : Robert van den Bogaard, telefoon 020 – 346 37 37. 


