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Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam 
Het Opiniehuis in publicaties op basis van deze rapportage - anders dan integrale publicatie – 
is echter schriftelijke toestemming vereist van Het Opiniehuis.  



 

 

Opiniepeiling naar stemgedrag van Nieuwe Nederlanders bij de 2e Kamerverkiezingen van 2012 Pagina: 3 

SAMENVATTING 

 Slechts 55% van De nieuwe Nederlanders heeft de intentie te gaan stemmen; 
 25% van de Marokkaans Nederlandse stemgerechtigden twijfelt tussen 1 of 

meerdere partijen; 
 41% van de Nieuwe Nederlanders stemt op de PVDA; 
 Nieuwe Nederlanders twijfelen vooral tussen de PVDA (6.2%), SP (5.7%) en 

D66 (4.6%); 
 28% van de Nieuwe Nederlanders geeft aan op een andere partij te gaan 

stemmen dan bij de 2e Kamerverkiezingen in 2010; 

 Economie is een belangrijke thema voor de “Nieuwe Nederlander “ als het 
gaat om zijn keuze voor een partij. Europa en de Euro spelen een mindere rol; 

 72% van de Nieuwe Nederlanders vindt het (zeer) belangrijk dat de partij 
waar zij op stemmen opkomt voor de rechten/belangen van Nieuwe 

Nederlanders; 
 47% van de Nieuwe Nederlanders voelt zich totaal niet vertegenwoordigd 

door “allochtone” bestuurders/politici; 
 Diederik Samsom is voor 48% van de “Nieuwe Nederlanders” de favoriete 

premier. Mark Rutte wordt slechts  door 6% van de Nieuwe Nederlanders 

genoemd als favoriete premier. 
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INLEIDING 

Waar gaat de “Nieuwe Nederlander” op stemmen? Wat zijn haar motieven om juist op die 
partij te gaan stemmen? 

 
Met deze vragen als opdracht heeft Etnicon, Het Opiniehuis gevraagd een meningspeiling te 
houden onder Nieuwe Nederlanders voor de Tweede Kamerverkiezingen van september 

2012.  
 
In deze quick scan zijn de resultaten opgenomen met betrekking tot het verwachte 

stemgedrag onder Nieuwe Nederlanders. 
 

Het doel van het onderzoek is het verwerven van inzicht in verwacht opkomst- en 
stemgedrag van Nieuwe Nederlanders voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 
en de mate waarin sociale en economische thema‟s van invloed zijn op opkomst- en 

stemgedrag. 
 

Het onderzoek is uitgevoerd door middel  
van online, telefonisch en face-to-face- 
enquêtes onder 550 Nieuwe Nederlanders.  

De verdeling naar de verschillende  
etnische achtergronden is als volgt: 

 151 Turkse,  
 191 Marokkaanse,  

 120 Surinaamse,  
 88 overige etnische groepen 

 

 
 
De peiling is gehouden in de periode 3-10 september onder stemgerechtigden voor de 

Tweede Kamerverkiezingen tussen 18 en 70 jaar.  
 
Het Opiniehuis is een gespecialiseerd bureau voor onderzoek onder o.a. moeilijk bereikbare 

doelgroepen en heeft veel ervaring in onderzoek op het gebied van Ruimtelijke ontwikkeling 
en Maatschappelijke vraagstukken. 
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Onderzoeksverantwoording 

De meningspeiling is gehouden onder 550 Nieuwe Nederlanders.  De enquête is uitgezet 
onder een (online) netwerk van 40.000 Nieuwe Nederlanders. Om betrouwbare uitkomsten 

te hebben is het veldwerk tevens verricht bij een aantal moskeeën en welzijnorganisaties 
waar veel Nieuwe Nederlanders komen in de Randstad. Tevens is het veldwerk aangevuld 
met een telefonische enquête in de wijken waar veel “Nieuwe Nederlanders” wonen.  

De betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de uitkomsten zijn berekend met behulp van 
statistische methoden. In dit onderzoek bedraagt de foutmarge 4,1% bij een 
betrouwbaarheid van 95%. 

Dit betekent dat wanneer er in een tabel of tekst gesproken wordt dat bijvoorbeeld „15% van 
de respondenten heeft partij X gestemd‟ dat het percentage ligt tussen 10,9% en 19,1% van 

de respondenten. (namelijk 15% + of – 4,1%) 
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De resultaten 

Opkomst 

“Slechts 55% van De nieuwe Nederlanders heeft de intentie te gaan stemmen”  
  
Van de stemgerechtigden die meegedaan hebben aan de peiling geeft 45% aan niet of 
blanco te gaan stemmen. De verdeling over de verschillende groepen is als volgt: 

 Marokkaanse Nederlanders: 46% 
 Turkse Nederlanders: 41% 

 Surinaamse Nederlanders: 49% 

 
Redenen waarom men niet gaan stemmen: 

 Vanwege het geloof 
 Er valt niets te kiezen 

 Ik voel mij niet aangesproken door de partijen/programma‟s 

 
“25% van de Marokkaans Nederlandse stemgerechtigden twijfelt tussen 1 of 
meerdere partijen” 
 
21% van de respondenten geeft aan te twijfelen tussen 1 of meerdere partijen. Gekeken 
naar de verschillende achtergronden van de respondenten: 

 Marokkaanse Nederlanders: 25% 

 Turkse Nederlanders: 15% 
 Surinaamse Nederlanders: 19% 

 

Stemgedrag  

Op welke partij denkt u te gaan stemmen op 12 september?  

  Turkse Marokkaanse Surinaamse  Totaal 

PVDA 58,1% 36,1% 41,1% 40,9% 

SP 17,6% 18,3% 23,4% 19,1% 

D66 5,4% 10,6% 3,7% 7,6% 

VVD 5,4% 3,3% 5,6% 4,7% 

PVV 0,0% 1,2% 14,0% 4,7% 

Groen Links 0,0% 3,9% 0,0% 2,5% 

CDA 2,7% 2,1% 1,9% 2,1% 

Anders 0,0% 3,3% 0,0% 1,2% 

Partij voor de Dieren ,7% 0,0% 0,0% ,6% 

Christen Unie 0,0% 0,0% 0,0% ,2% 

 
Opvallend: 

 41% van de Nieuwe Nederlanders stemt op de PVDA; 
 58% van de Turkse Nederlanders stemt op de PVDA; 
 SP is met 23% een goede tweede partij bij de Surinaamse Nederlanders; 
 14% van de Surinaamse Nederlanders heeft de intentie te gaan stemmen op de PVV; 
 Groen Links is alleen onder Marokkaanse Nederlanders met 4% vertegenwoordigd; 
 D66 is het populairst onder 11% van de Marokkaans Nederlandse kiezers. 
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Twijfelaars 

Respondenten twijfelen vooral tussen de PVDA (6.2%), SP (5.7%) en D66 (4.6%). 
 

Bent u van plan op een andere partij te gaan stemmen dan de vorige keer? 
 

 
 
28% van de Nieuwe Nederlanders geeft aan op een andere partij te gaan stemmen dan bij 
de 2e Kamerverkiezingen in 2010. 

 
Veel genoemde argumenten: 

 Beloftes zijn niet nagekomen 
 De SP is me even iets te populistisch geworden en verre van realistisch 

 Gedoogconstructie met PVV 
 Geen overtuigende leider en standpunten 

 Geen vertrouwen in PVDA 

 GL is afgelopen jaren teveel verwijderd van ""echte gewone leven in NL 
 Ik ben zeer teleurgesteld. De politiek heeft moslims opgeofferd voor het populisme 

 Overtuigend verkiezingsprogramma  

 Pensioen, ontslagrecht 
 PvdA heeft allochtonen verraden 

 PvdA komt te weinig op voor moslims 

 Ritueel slachten 
 strategische stem, wil af van het neoliberale beleid 

 Teleurstelling in GroenLinks. Door o.a. het referendum rond Tofik Dibi 

 Vanwege de betrokkenheid die de SP heeft met  
 Vorige partij wil drastische hervormingen die te veel impact hebben op de zwakkere 
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Welke punten/thema’s zijn voor u van belang als het gaat om het 
totstandkoming van uw partijkeuze?  

“Economie is een belangrijke thema voor de “Nieuwe Nederlander “ als het gaat 
om zijn keuze voor een partij. Europa en de Euro spelen een mindere rol” 
 
61% van de Nieuwe Nederlanders vindt Economie een belangrijke thema als het gaat om 

zijn/haar keuze voor een bepaalde partij. 34% vindt de thema‟s Islam en een belangrijke 
afweging. 
 

 

  % 

Economie 60,5 

Islam (ritueel slachten, bouw 
moskeeën etc) 

34,0 

Onderwijs 33,8 

Aow en pensioen 22,9 

Hypotheekrente 19,6 

Integratie 19,4 

Veiligheid 15,4 

Studiefinanciering 11,5 

De Euro 11,5 

Europa 11,3 

Ontwikkelingssamenwerking 9,5 

JSF 1,3 
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Diversiteit politieke partijen 

72% van “de Nieuwe Nederlanders” vindt het (zeer) belangrijk dat de partij waar zij op 
stemmen opkomt voor de rechten/belangen van Nieuwe Nederlanders. 

 
40% van de “Nieuwe Nederlanders” vindt het belangrijk dat de partij waar zij op stemmen 

politici/bestuurders heeft met dezelfde achtergrond als zij.   
 
47% van de “Nieuwe Nederlanders” voelt zich totaal niet vertegenwoordigd door 

“allochtone” bestuurders/politici. 
 

Hieronder een opsomming van vaak genoemde argumenten: 
 Zijn onzichtbaar aangaande heikele thema's 

 Doen juist uitspraken die tegen de Marokkaanse/islamitische volk is gericht. bv het 
ritueel slachten 

 Als ze hun plekje hebben bemachtigd draait het om ego en eigen belang. Ze vergeten 
wie ze daar heeft geplaatst 

 Eigen belang 
 Gebrek aan kwaliteit bij Marcouch. Gebrek aan overtuiging bij Dibi. Khadija is 

onzichtbaar. Wassila is Nederlandse 
 Gedrag van Ferrier 

 Geen binding achterbannen 

 Geen geschiedenis besef en kennis en de druk die wordt uitgeoefend vanuit de 
Israëlisch lobby binnen en buiten Nederland op TK leden die iets positieve voor het 

Midden Oosten willen doen, schandalig! 
 geen goede weerspiegeling van de samenleving/ zowel sexe/leeftijd/culturele 

achtergrond 
 geen ruggespraak met achterban, stellige standpunten over islam 

 Het lijkt of ze geen eigen stem hebben. Ze waaien mee met de mening van de partij. 
 Ik hoor ze niet of nauwelijks! 

 Ik merk niet echt n verschil tussen deze allochtone en de NL bestuurders. Hierom 

geen meerwaarde voor mij. 
 In tegendeel wordt er kritiek geleverd op de eigen achterban 

 Lafaards! nooit hun mond open doen om de achterban te verdedigen, aangezien de 
aanvallen van Wilders. Voor de verkiezingen zeer zichtbaar. Eenmaal op de stoel zie 

je ze nooit meer. Vaak onbekwaam en hebben geen politieke lef. 
 Onzichtbaar 
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Wie zou premier van Nederland moeten worden: 

Diederik Samsom is voor 48% van de “Nieuwe Nederlanders” de favoriete premier. 18% 
geeft de voorkeur aan Emile Roemer en 11% aan Pechtold. Slechts 6% heeft Mark Rutte 

genoemd als favoriete premier.  
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