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SP en VVD nemen verder afstand 
 

Als er ‘vandaag verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden worden gehouden’, zou 

dit nog duidelijker dan de afgelopen maanden al het geval was uitdraaien op een 

tweestrijd tussen SP en VVD. In de jongste peiling van TNS NIPO kunnen beide 

partijen op 32 virtuele zetels rekenen. Het gat op de achtervolgers PvdA, PVV, CDA en 

D66 is verder gegroeid en bedraagt nu ruim 10 zetels. Uit de stem- en switchmotieven 

van kiezers blijkt dat de VVD de laatste weken weer iets aan vertrouwen heeft 

gewonnen, en dat de SP nog altijd de beste papieren heeft om verder te groeien: bij 

11% van het electoraat is de SP de tweede partij van voorkeur. Voor de PvdA begint de 

tijd te dringen: kiezers die naar de SP zijn overgelopen geven steeds vaker aan dat een 

strategische PvdA-stem dit keer niet aan de orde zal zijn. 

 

SP en VVD nek aan nek 

Als er vandaag verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden zouden worden, zou dit 

uitdraaien op een tweestrijd tussen SP en VVD. Beide partijen kunnen momenteel op ruim 30 

virtuele zetels rekenen (SP 32, VVD 32).  

Het gat op de achtervolgende partijen is de afgelopen weken verder gegroeid. Het 

perspectief van de PvdA (20), PVV (17), CDA (17) en D66 (15) verandert niet 

noemenswaardig. GroenLinks, dat de bonus die het na sluiting van het Lenteakkoord kreeg 

weer snel kwijtraakte, staat nu op 5 zetels, eentje minder dan de ChristenUnie (6).  

De PiratenPartij komt net te kort voor een zetel (0,5% van de stemmen). 

1 | SP en VVD nog steeds nek aan nek, maar gat met rest groeit 

 TK 

2010 

4 okt 

’10 

22 nov   

’10 

4 jan 

‘11 

28 feb 

‘11 

26 apr 

‘11 

13 sept 

‘11 

19 dec 

‘11 

10 jan 

‘12 

6 feb 

‘12 

20 mrt 

‘12 

1 mei 

‘12 

30 mei 

‘12 

20 juni 

‘12 

VVD 31 31 38 36 36 31 28 32 28 32 33 32 29 32 

PvdA 30 27 22 24 24 21 21 22 16 17 23 20 20 20 

PVV 24 28 22 21 22 22 22 22 24 20 20 19 19 17 

CDA 21 14 18 16 18 18 19 14 16 13 15 15 18 17 

SP 15 15 15 15 16 19 20 24 26 36 29 29 29 32 

D66 10 13 15 16 16 16 19 16 17 13 13 16 17 15 

GL 10 11 12 14 9 12 9 7 10 7 6 8 6 5 

CU 5 6 5 4 6 5 7 7 6 7 6 5 6 6 

PvdD 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 

SGP 2 3 1 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 

50 Plus - - - - - - 1 2 2 1 1 2 2 2 

DPK - - - - - - - - - - - 0 0 0 

PiratenPartij - - - - - - - - - - - 0 0 0 

 

 

 



SP wint aanzienlijk van linkse partijen en PVV 

Van de grote partijen slagen de VVD en SP er momenteel het beste in om de kiezers uit 

2010 te behouden: voor beide partijen geldt dat tweederde opnieuw die partij zou kiezen, als 

er ‘vandaag verkiezingen zouden zijn’. De PvdA verliest bijna een kwart (23%) van haar 

kiezers aan de SP. Ook de PVV (15%), GroenLinks (14%) en D66 (11%) verliezen kiezers 

aan de socialisten. De VVD wint vooral kiezers van het CDA (17%) en D66 (10%). De PVV 

verliest slechts 6% van haar kiezers aan de VVD. 

2 | PvdA zou nu kwart kiezers aan SP kwijt raken 

Stemgedrag TK 2010 

Stemgedrag nu VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL CU 

VVD 66% 2% 6% 17% 2% 10% 1% - 

PvdA 1% 46% 2% 2% 6% 2% 5% 4% 

PVV 2% 1% 50% 1% 5% - 2% - 

CDA 5% 1% 1% 56% 1% - - 11% 

SP 4% 23% 15% 3% 64% 11% 14% 6% 

D66 5% 8% 2% 4% 1% 55% 11% - 

GL 0% 1% - 1% - 1% 32% - 

CU - 0% - 3% - - 2% 69% 

Andere partij - 2% 5% 2% 4% 1% 9% 3% 

Weet nog niet/ zou 

niet stemmen 
17% 15% 18% 12% 18% 20% 24% 7% 

 

SP houdt stand in directe strijd met PvdA 

De electorale positie van de SP is momenteel zeer gunstig, onder meer vanwege de 

waardering voor SP-leider Roemer en het feit dat de partij ook vaak als tweede keuze wordt 

genoemd (door 11% van de kiezers). Daar staat weer tegenover dat de concurrentie tussen 

SP en PvdA zeer hevig is, waardoor ook de PvdA nog steeds een reële kans maakt om de 

socialisten voor te blijven. Dit wordt geïllustreerd door het feit dat voor 43% van de PvdA-

kiezers de SP de favoriete tweede keuze is, maar dat omgekeerd geldt dat de PvdA voor 

34% van de SP-kiezers - in absolute zin een vergelijkbaar aantal kiezers! - op twee komt.  

 

Maar in veel opzichten lijkt de tijd te dringen voor de PvdA. Steeds meer kiezers die naar de 

SP overstappen, geven aan dat een strategische stem op de PvdA momenteel niet aan de 

orde is – integendeel: 

 
‘In 2010 heb ik strategisch gestemd, ik hoopte dat de PVDA de grootste partij zou worden, zodat we een links 

kabinet kregen’ (stemde PvdA, zou nu SP stemmen) 

 

‘De SP heeft een grotere kans om te winnen en dus de formatie te starten’ (stemde PvdA, zou nu SP stemmen) 

 

‘Beste optie voor de linkse cultuur op dit moment. Voor de rest is het huilen met de pet op, van links naar rechts’ 

(stemde PvdA, zou nu SP stemmen) 

 

‘Strategische stem’ (stemde PvdA, zou een maand geleden D66 stemmen, zou nu SP stemmen) 

 

‘In 2010 heb ik strategisch gestemd, nu zou ik dat niet doen’ (stemde PvdA, zou nu SP stemmen) 



 

‘Ben eigenlijk SP-stemmer, vorige keer wilde ik dat de PvdA de grootste partij zou worden met Cohen als 

premier’ (stemde PvdA, zou nu SP stemmen) 

 

In inhoudelijk opzicht is de PvdA echter nog zeker niet kansloos tegen de SP:  

 
‘De inhoud van de PvdA op dit moment spreekt mij iets meer aan dan van de SP’ (stemde SP, zou nu PvdA 

stemmen) 

 

‘Politieke situatie is nu sterk gewijzigd. Het huidige partijprogramma van de PvdA lijkt momenteel beter dan juni 

2010’ (stemde SP, zou nu PvdA stemmen) 

 

‘Punten waar ik me meer in kan vinden. Meer vertrouwen in de lijsttrekker (stemde SP, zou nu PvdA stemmen) 

3 | Felle strijd PvdA, SP om kiezer, SP ook in markt bij PVV-kiezer 

 Stemgedrag nu 

Tweede voorkeur Totaal VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL CU 

VVD 9% - 4% 22% 27% 5% 22% 3% - 

PvdA 9% 1% - 3% 8% 34% 20% 12% 3% 

PVV 6% 14% 3% - 3% 10% - 3% 3% 

CDA 7% 26% 1% 2% - 1% 10% 8% 36% 

SP 11% 6% 43% 21% 4% - 12% 20% 2% 

D66 9% 24% 10% 2% 21% 7% - 36% 2% 

GL 5% 0% 11% 2% 2% 7% 19% - 9% 

CU 3% 2% 2% - 18% 1% 1% - - 

Weet ik echt niet 28% 23% 16% 26% 13% 24% 10% 15% 21% 

 

Voor 10% van de SP-kiezers is de PVV een tweede keuze, terwijl de SP voor 21% van de 

PVV-kiezers een reëel alternatief is. De SP doet het bij voormalige PVV-kiezers vooral goed 

omdat men vreest dat ‘straks niemand meer met de PVV wil regeren’ en omdat men dat 

(regeringsdeelname) van de SP wel verwacht.  

 

In vergelijking met de vorige peiling wint de VVD bij PVV-kiezers nu weer terrein als de 

favoriete tweede keuze (22%), hoewel men dus niet massaal overstapt (zie tabel 2). De lichte 

stijging in vertrouwen in de VVD wordt ook geïllustreerd door de toelichting van de recente 

VVD-aanwas. Men is vooral te spreken over de bezuinigingsplannen van die partij – ook de 

verdere afbouw van het ontwikkelingssamenwerkingsbudget wordt door sommige kiezers 

genoemd. Daarnaast vindt men premier Rutte en de partij in het algemeen een ‘stabiele 

factor’.  

 

Iets dat overigens ook weer wat vaker van het CDA wordt gezegd. Hoewel de partij zich 

electoraal nog niet op het niveau van 9 juni 2010 bevindt, zijn er aanknopingspunten voor de 

komende verkiezingsstrijd. ‘De verhouding tussen VVD en CDA moet weer meer in 

evenwicht komen’, aldus een VVD-kiezer die een stem op het CDA overweegt. De behoefte 

aan ‘een stabiele middenpartij’, herwonnen ‘vertrouwen in de nieuwe leiding van het CDA’ en 



‘verfrissende nieuwe kandidaten’ doen ook andere kiezers hun vizier weer mondjesmaat op 

het CDA richten, hoewel dat zich (nog) niet vertaalt in een sterke stijging van de kiezersgunst.  

 

D66 staat zoals zo vaak te boek als het ‘redelijke alternatief’, hoewel de SP het momenteel 

iets beter doet als favoriete tweede keuze. De ‘hervormingsgezinde’ en ‘internationale blik’ 

van de partij zijn vaak genoemde redenen om over te stappen. Maar op rechts loert de VVD, 

op links de PvdA. D66-kiezers verkeren welhaast traditioneel in een spagaat tussen deze 

partijen: 22% noemt de VVD als tweede keuze, 20% de PvdA.  

 

GroenLinks is nog niet hersteld van de afgelopen verkiezingen om het lijsttrekkerschap. 

‘Een partij die de interne ethische waarden niet op orde heeft verdient geen stem’, aldus het 

harde oordeel van een kiezer die naar de SP overstapt. ‘Het lijsttrekkersdebat heeft mij 

negatief gestemd en ook het ‘Kunduz-akkoord’ voelt nu niet goed’, stelt een kiezer die 

dezelfde weg bewandelt. Andersom zijn er maar weinig kiezers die nu naar GroenLinks 

zouden overstappen.  

 

In de electorale positie van de ChristenUnie verandert nagenoeg niets.  

 

Bij verspreiding of publicatie de bron TNS NIPO gebruiken. 
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Onderzoeksverantwoording 

Onderzoeksnummer: D0542. Onderzoeksmethode: TNS NIPObase CAWI (online).  

Aantal respondenten: aan het onderzoek werkten 1.383 Nederlanders (18+) mee.  

 

Veldwerkperiode: zondag 17 t/m dinsdag 19 juni 2012 

De steekproef is getrokken en herwogen op basis van de ideaalcijfers voor geslacht, leeftijd, 

opleiding, gezinsgrootte, regio, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor 

de Tweede Kamer op 9 juni 2010.  

 

We benadrukken dat we in deze zetelpeiling niet de ambitie hebben om de uiteindelijke 

uitslag te voorspellen. De peiling is een weergave van de mening van de Nederlanders, in 

de periode van 17 t/m 19 juni. Daarnaast hebben we met steekproefmarges te maken. 

Voor de grootste partijen (de SP, met 20,9%, en VVD, met 20,7%) is dat 2,2%. Dit komt 

overeen met circa drie zetels meer of minder. Voor de kleinere partijen, zoals SGP, PvdD en 

50 Plus, is dat 0,7% (een zetel meer of minder). 
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