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Net nu in de in te rna t iona le l i t e ra tuu r s temmen opgaan o m de s templ ich t opnieuw in te 

voeren , w o r d t in ons land vanui t verscheidene zi jden de afschaffing ervan beple i t . Mare 

Hooghe en Koen Pel ler iaux t r o k k e n na welke gevolgen een afschaffing van de s templ ich t 

zou hebben op de par t i j keuze en de samenstel l ing van het e lec toraat . Hun bevindingen 

werpen een nieuw l ich t op het s templ ich t -debat . 

België is een van de weinige landen ter we
reld waar de stemplicht nog geldt. Andere landen 
hebben ooit een opkomstplicht gekend, maar heb
ben die in de loop der tijden afgeschaft (Hirczy 
1994; Lijphart 1997). 

De Belgische Grondwet bepaalt dat de stem
ming "verplicht en geheim" is. Toch wordt, voor
al in de grote steden, nauwelijks nog repressief 
opgetreden tegen het niet-nakomen van die 
stemverplichting (Ackaert e.a. 1992). Het aantal 
afwezigen is gestegen van 5,1% in 1977 tot 8,8% 
in 1995. In de literatuur wordt een verband ge
suggereerd met een dalende belangstelling voor 
het politieke gebeuren, negatieve gevoelens ten 
aanzien van het politieke systeem, gevoelens van 
politieke machteloosheid en een verminderde 
partij-identificatie (Rosé 1980, 6-8; Teixeira 1992; 
Jackman & Miller 1995; Lijphart 1997). 

Het absenteïsme bij verkiezingen is één van 
de elementen in de discussie over zin en onzin 
van de stemplicht. Die discussie is al langer aan 
de gang, maar ze kwam in een stroomversnelling 
terecht na de verkiezingen van 24 november 
1991 (Ackaert & De Winter 1992). De laatste tijd 
staat de stemplicht in de openbare debatten 

zwaar onder druk: de afschaffing ervan lijkt één 
van de belangrijkste ingrediënten van de 'nieuwe 
politieke cultuur'. 

Of de afschaffing van de stemplicht inderdaad 
zal bijdragen tot een betere werking van Onze 
democratie is nog de vraag. Het effect ervan kan 
pas ten volle geëvalueerd worden nadat het 
voorstel in de praktijk is gebracht. Toch zijn er 
voldoende onderzoeksgegevens voorhanden om 
nu al een beeld te krijgen van de gevolgen voor 
de partijkeuze en de samenstelling van het elec
toraat. Wij hebben met die gegevens een aantal 
simulaties gemaakt. Het resultaat laat vermoeden 
dat je met een afschaffing van de kiesplicht de 
democratie een slechte dienst bewijst. 

Dalende opkomst 

In landen waar de opkomstplicht wordt afge
schaft, dalen de opkomstpercentages stelselmatig. 
Australië zag na de afschaffing van de kiesplicht 
het opkomstpercentage bij verkiezingen met 
maar liefst 28% zakken; in andere landen liep de 
opkomst met 10 tot 20% terug (Hirczy 1994; 
Lijphart 1997). Als de-opkomstplicht in ons land 
wordt afgeschaft, valt dus te verwachten dat het 
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aantal niet-stemmers beduidend zal toenemen. 
Dat blijkt niet alleen uit internationale vergelijkin
gen als hierboven. Ook het beschikbare enquête
materiaal wijst in die richting. 

ISPO-onderzoek 

Het verkiezingsonderzoek waarop wij ons in 
dit artikel baseren is het ISPO-onderzoek dat 
werd uitgevoerd bij de verkiezingen van 24 no
vember 1991. Het Interuniversitair Steunpunt 
Politiek Opinie-onderzoek (ISPO) enquêteerde 
2.691 respondenten in het Vlaams Gewest in de 
periode november 1991-maart 1992 (Carton e.a. 
1993)- Bij de verkiezingen van 21 mei 1995 werd 
dit onderzoek herhaald, maar de resultaten daar
van werden nog niet vrijgegeven voor publicatie. 

In het onderzoek werd ondermeer de vraag 
gesteld: "Als stemmen voor het parlement niet 
meer verplicht was in België, zou u dan altijd, 
meestal, soms, nooit gaan stemmen of weet u dat 
nog niet zeker?". Slechts een derde van de respon
denten antwoordt dat ze altijd zouden gaan stem
men; een bijna even grote groep antwoordt dat ze 
nooit zouden gaan stemmen. De rest van de res
pondenten is gelijkmatig verdeeld over de ant
woorden 'meestal', 'soms' en 'weet niet' (tabel 1). 

Tabel 1 
Intentie om te 

(ISPO 1991) 

antwoord 

stemmen bij afschaffing 

percentage 

opkomstpl icht 

n 

altijd 34.9 939 

meestal 12.1 327 

soms 12.5 336 

nooit 30.4 819 

weet niet 10.0 270 

totaal 100.0 2691 

Afhankelijk van de manier waarop we deze 
tabel interpreteren, zien we dat 30 a 40% van de 
Vlamingen allicht zijn stem niet meer zou uit
brengen bij een afschaffing van de opkomst
plicht. Dit cijfer is min of meer in overeenstem
ming met de internationale ervaring (Hirczy 
1994). In de meeste West-Europese landen 

schommelt het opkomstcijfer voor parlements
verkiezingen tussen de 60 en de 70%. 

Een simulatie in zes scenario's 

Hoe zouden de verkiezingsresultaten eruit 
zien als de opkomstplicht in België daadwerke
lijk werd afgeschaft? Op basis van het ISPO-on
derzoek van de verkiezingen van 1991 hebben 
wij een aantal simulaties gemaakt. Wij proberen 
daarmee niet alleen de resultaten, maar ook de 
samenstelling en representativiteit van het kie
zerskorps in beeld te brengen. 

Daarbij zijn wij omzichtig tewerkgegaan. Wij 
proberen immers simulaties te maken naar reëel 
gedrag, terwijl de enquêtevraag van het ISPO 
naar voorgenomen gedrag peilde. We kunnen er 
niet zondermeer van uitgaan dat de geformu
leerde intentie om al dan niet te gaan stemmen 
ook in alle omstandigheden gerealiseerd zal wor
den. Omwille van die onzekerheid hebben we 
met zes verschillende scenario's gewerkt. In elk 
van deze scenario's maken we een verschillende 
veronderstelling over de mate waarin het gefor
muleerde voornemen zich zal vertalen in reëel 
stemgedrag. In tabel 2 vindt u de coëfficiënten 
terug die we in de zes scenario's gebruiken. 

- Scenario I is maximalistisch. We gaan ervan uit 
dat enkel de groep die 'nooit' heeft geantwoord, 
niet zal gaan stemmen. 
- Scenario II is een variant van het eerste scena
rio. De categorie respondenten die antwoordde 
dat ze niet wisten of ze nog zouden gaan stem
men, wordt voor de helft meegerekend. 
- In scenario III veronderstellen we dat de op
komst geleidelijk aan afneemt over de verschil
lende categorieën heen. Voor de groep die zegt 
meestal te zullen gaan stemmen veronderstellen 
we dat 2/3 dat effectief zal doen. De groep res
pondenten die zegt soms te gaan stemmen, reke
nen we maar voor 1/3 mee. 

- Scenario IV is een variant van scenario III. We 
tellen de groep respondenten die zegt altijd te 
gaan stemmen voor 100% mee, de groep die zegt 
meestal te gaan stemmen voor 80%, de groep die 
zegt soms te gaan stemmen voor 40%, de res
pondenten die zeggen nooit te gaan stemmen 
voor 20% en de groep die het niet weet voor 40%. 

- Scenario V is minimalistisch. We gaan ervan uit 
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Tabel 2 
Overzicht van de zes scenario's: opkomstpercentage in functie van antwoord 

antwoordcategor ieën li IV VI 

altijd 

meestal 

soms 

nooi t 

weet niet 

1.00 
1.00 

1.00 

0.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.00 

0.50 

1.00 

0.67 
0.33 

0.00 

0.50 

1.00 
0.80 
0.60 

0.20 

0.40 

1.00 

0.80 

0.00 
0.00 

0.00 

1.00 

0.85 

0.59 

0.04 

0.48 

berekende opkomst (%) 70.0 64.60 52.13 62.16 44.58 58.69 

dat enkel de groep die 'altijd' heeft geantwoord 
zal gaan stemmen. Bij de groep die 'meestal' 
heeft geantwoord verwachten we een opkomst
percentage van 80%. Alle overige groepen gaan 
niet stemmen. Het totale opkomstpercentage 
daalt in dit scenario tot 45%, wat aan de lage 
kant is. 

- Scenario VI is synthetisch. Het bevat gewoon 
het gemiddelde van de vorige vijf scenario's. 

Naast de onzekerheid die samenhangt met de 
intentie zijn er nog andere redenen waarom onze 
resultaten met de nodige omzichtigheid moeten 
worden geïnterpreteerd. Om te beginnen dateren 
de onderzoeksgegevens van 1991- Daarnaast 
vormt de afschaffing van de stemplicht zelf een 
variabele die een weerslag zal hebben op de 
verkiezingsresultaten. Partijen zullen de kiezers 
niet alleen meer moeten overtuigen, ze zullen die 
kiezers er ook moeten toe aanzetten überhaupt 
te gaan stemmen (Schneider 1980). De verkie
zingscampagnes zullen er dus anders uitzien. Er 
zullen ook belangrijke verschillen optreden van 
verkiezing tot verkiezing, naargelang van de in
zet van de stembusgang of de intensiteit van de 
concurrentie (Milbrath & Goei 1977, 132-143). 
Kortom: dit zijn geen voorspellingen van een toe
komstige verkiezingsuitslag - al wordt de be
perkte geldigheid van onze simulaties vergroot 
doordat onze resultaten volledig in overeenstem
ming zijn met internationale ervaringen. 

Gevolgen voor de partijkeuze 

De afschaffing van de opkomstplicht wordt 
ondermeer verdedigd met het argument dat ze 
de versplintering van het partijpolitieke land

schap zou tegengaan. Bovendien verwachten 
sommige voorstanders van de afschaffing dat de 
electorale sterkte van extremistische partijen als 
het Vlaams Blok erdoor zal verminderen. Deze 
laatste veronderstelling is ondermeer gebaseerd 
op een tabel die door Ackaert en De Winter 
(1993) werd gepubliceerd. Daarin geven zij het 
potentieel absenteïsme weer per partij-electoraat, 
op basis van de ISPO-gegevens die ook wij han
teren. Hun presentatie laat uitschijnen dat er be
langrijke verschuivingen zullen optreden naarge
lang van de partijvoorkeur. 

Tabel 3 
Potentieel absenteïsme per partij (Ackaert & De W i n 

ter 1993, 77) 

partij potentieel absenteïsme 

Agalev 

VU 

CVP 

PVV 

SP 

Vlaams Blok 

Rossem 

25.0 

30.5 

38.9 

38.9 

48.6 

50.6 

71.9 

I 17 
144 
412 
266 
316 
158 
8! 

Totaal 42.1 1493 

De presentatie van Ackaert en De Winter valt 
heel gunstig uit voor Agalev en Volksunie en 
heel negatief voor Vlaams Blok en Rossem (zie 
tabel 3). Op basis van deze tabel verwachten 
sommigen zelfs dat de electorale sterkte van het 
Vlaams Blok met de helft zal verminderen. Dat 
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Tabel 4 
Simulatie van de verkiezingsuitslag van 24 november 1991 

Partijkeuze globaal 

Agalev 

CVP 

PVV 

SP 

Vlaams Blok 

V U 

andere partij 

blanco/ongeldig 

niet gaan stemmen 

geen an twoord op enquête 

POP 

6.8 

23.5 

16.7 

17.0 

9.0 

8.2 

5.7 

6.1 

1.9 

5.1 

OPK 

7.0 

23.9 

17.0 

17.3 

9.2 

8.3 

5.9 

6.2 

-
5.2 

1 

8.3 

25.3 

18.6 

16.3 
8.8 

9.4 

4.7 

2.6 

1.8 

4.1 

II 

8.5 

25.3 

18.5 

16.4 

8.7 

9.4 

4.8 

2.4 

1.9 

4.1 

III 

8.6 

26.0 

18.3 

16.5 

8.6 

9.9 

4.3 

1.8 

2.0 

4.0 

IV 

8.1 

25.1 

17.8 

16.7 
8.7 

9.2 

4.9 

3.2 

2.0 
4.4 

V 

9.0 

26.6 

18.3 

16.6 

8.3 

10.1 

4.0 

0.9 

2.1 

4.1 

VI 

8.5 

25.6 

18.3 

16.5 

8.6 

9.6 

4.6 

2.2 

1.9 

4.2 

2691 2640 1872 1736 1404 1674 1200 1577 

Partijkeuze: nuttige stemmen 

Agalev 

CVP 

PVV 

SP 

Vlaams Blok 

VU 

andere partij 

POP O P K IV V 

7.9 

27.0 

19.2 

19.5 

10.4 

9.4 

6.6 

7.9 

27.0 

19.2 

19.5 

10.4 

9.4 

6.6 

9.0 

27.7 

20.3 

17.8 

9.6 

10.3 

5.2 

9.2 

27.7 

20.2 

17.9 

9.5 

10.2 

5.3 

9.3 

28.2 

19.9 

17.9 

9.3 

10.7 

4.7 

9.0 

27.7 

19.7 

18.4 

9.6 

10.2 

5.4 

9.7 

28.6 

19.7 

17.9 

8.2 

10.9 

4.3 

2338 2328 171 I590 I295 I674 

V I 

9.2 

27.9 

20 .0 

18.0 

9.4 

5.0 

5.0 

16 1445 

wijst op een paar interpretatie-moeilijkheden. 
Ten eerste laten Ackaert en De Winter de 

groep blanco/ongeldig-kiezers volledig weg uit 
hun analyse. Uit onze gegevens blijkt echter dat 
het juist deze kiezers zijn die massaal zullen afha
ken. Slechts 3% van de blanco/ongeldig-kiezers 
geeft te kennen dat ze altijd zullen gaan stemmen 
na afschaffing van de stemplicht; 70% zegt dat ze 
nooit zullen gaan stemmen. 

Voor de totale bevolking komen Ackaert en 
De Winter op 42% mogelijk afwezigen, m.a.w. 
een opkomstpercentage van 58%. Dit is echter 
zonder de huidige groep blanco/ongeldig-kiezers 
gerekend. Als we ervan uitgaan dat die groep 
massaal thuisblijft, daalt het opkomstpercentage 
in hun berekening tot onder de 50%. Dat is niet 
erg realistisch: geen enkel land in West-Europa 

haalt zo'n lage opkomstcijfers voor parlements
verkiezingen. 

Verder laat hun tabel vermoeden dat er een 
enorme variatie zit op de antwoordverdeling: 
van 25% bij Agalev tot 72% bij Rossem. Het gros 
van de respondenten zit echter bij de drie tradi
tionele partijen, SP, CVP en P W , en binnen die 
groep blijft de variatie beperkt tot de vork tussen 
39 en 49%- Bovendien houden Ackaert en De 
Winter geen rekening met de groep blanco/on
geldig-kiezers. Daardoor worden de verschillen 
vertekend: ze lijken veel te groot. Het Vlaams 
Blok zou 51% van zijn kiezers verliezen. Zo be
schouwd lijkt dat bijzonder spectaculair. Op basis 
van de gegevens uit de tabel weten we echter dat 
het totale kiezerskorps met 42% inkrimpt. Dat 
maakt dat de electorale sterkte van de partij 
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slechts in geringe mate verzwakt. We kunnen dat 
met een eenvoudig beeld illustreren. Stel dat er 
100 kiezers zijn, waarvan er 10 op het Vlaams 
Blok stemmen. Als er van die 10 vijf afhaken en 
het Blok nog 5 kiezers overhoudt, lijkt dat een 
bijzonder spectaculaire achteruitgang. Als men 
echter weet dat het totale aantal kiezers met 40% 
vermindert, verandert het beeld. Het Vlaams 
Blok houdt dan nog vijf kiezers over op een to
taal van 60. Deze terugval is al stukken minder 
spectaculair. 

Electorale sterkte 

De verschillen die Ackaert en De Winter in 
hun tabel presenteren, hebben een veel beperk
tere impact op de electorale sterkte van de par
tijen dan de cijfers suggereren. Dat komt doordat 
alle partijen meer dan een derde van hun electo
raat verliezen, waardoor de achteruitgang van de 
verliezende partijen (Vlaams Blok en SP) relatief 
beperkt blijft, en doordat zij geen/rekening hou
den met de groep blanco/ongeldig, waar de uit
val nog veel groter is. 

Die interpretatiemoeilijkheden met de tabel 
van Ackaert en De Winter hebben ons ertoe ge
bracht de zaken zo voor te stellen dat de ver
schillen in partijvoorkeur correcter kunnen wor
den ingeschat (zie tabel 4). 

De opbouw van tabel 4 behoeft enige uitleg. 
In de bovenste helft van de tabel houden we re
kening met het globale kiesgedrag, zoals dat uit 
de ISPO-enquête tevoorschijn kwam. Ook de 
groep die niet is gaan stemmen en de groep die 
geen antwoord op de vraag naar het stemgedrag 
wou geven komen dus voor in deze cijfers. In de 
eerste kolom (POPulatie) hebben we de cijfers 
op basis van de volledige populatie van de ISPO-
enquête (n=269D, in de tweede kolom (OPKomst) 
wordt enkel rekening gehouden met diegenen 
die zijn gaan stemmen (n=2640). Opvallend is dat 
de schommelingen bij de partijen in deze tabel be
perkt blijven tot ruim 1%. Grootste 'verliezer' in dit 
verband is de groep blanco/ongeldig, die zakt van 
6.2% naar 2.2% in het synthetisch scenario VI. 

Voor het meten van de reële politieke ver
houdingen is de bovenste helft van tabel 4 echter 
minder geschikt. Alle partijen samen winnen 4% 
van de groep blanco/ongeldig. Voor de zetel

verdeling heeft dat echter geen enkel belang, 
omdat de groep blanco/ongeldig niet meespeelt 
bij het verdelen van de zetels. Als we de poli
tieke gevolgen van de afschaffing van de stem
plicht willen inschatten, moeten we bekijken wat 
er gebeurt met de nuttig uitgebrachte stemmen, 
d.w.z. de stemmen die meegeteld worden bij de 
zetelverdeling. Blanco, ongeldig en niet gaan 
stemmen worden hierin niet meegeteld; de stem
men voor de kleine partijen die geen zetel bin
nenhaalden worden wel meegeteld. Die oefening 
levert ons de onderste helft van tabel 4 op: de 
reële verschuivingen in sterkte van de politieke 
partijen. 

Tabel 4 toont aan dat de verschillen tussen de 
zes scenario's heel beperkt blijven. Dit betekent 
dat de antwoorden op de vraag naar eventuele 
opkomst een regelmatige verspreiding vertonen. 
Het is dus niet zo dat het electoraat van een be
paalde partij systematisch vaker 'weet niet' of 
'soms' heeft geantwoord dan het electoraat van 
een andere partij. Alleen scenario V (alleen die
genen die 'altijd' antwoorden en 80% van diege
nen die 'meestal' antwoorden gaan daadwerkelijk 
stemmen) wijkt lichtjes af. In scenario V gaat de 
CVP erop vooruit: ze boekt een winst van 0.7% 
in vergelijking met scenario VI. Dit duidt er op 
dat het CVP-electoraat, meer dan dat van andere 
partijen, geneigd is te antwoorden dat ze altijd 
zullen gaan stemmen. We komen daar straks op 
terug. 

Omdat er globaal genomen zo weinig ver
schillen optreden tussen de zes scenario's, heb
ben wij scenario VI, het synthetische scenario, als 
referentiescenario genomen. Dat maakt het een
voudiger om vergelijkingen uit te voeren. 

Stemverschuivingen tussen partijen 

De in politieke termen belangrijkste vergelij
king is die in de onderste helft van tabel 4. Daar 
worden enkel de stemmen weergegeven die nut
tig zijn voor de zetelverdeling. Uit deze tabel 
kunnen we afleiden welke stemverschuivingen 
tussen de partijen een afschaffing van de opkomst
plicht zou meebrengen. 

Vooral belangrijk is de vergelijking tussen de 
kolommen OPKomst en het referentiescenario 
VI. Grootste 'winnaar' is Agalev, met een winst 
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van 1.3%- De Volksunie gaat er een vol procent 
op vooruit, CVP en P W winnen elk bijna 1%. De 
vier partijen winnen samen dus 4% van de stem
men. Het verlies komt op rekening van SP 
(1,5%), Vlaams Blok (een vol procent) en 'ande
ren' (anderhalf procent). Uit deze vergelijking 
blijkt dat de globale verschuivingen inzake partij
voorkeur heel klein zijn (tot 1,6%). Vergelijken 
we met het meest extreme scenario, scenario V, 
dan blijven de verschuivingen beperkt tot maxi
maal 2.3%. 

De verschillen die wij terugvinden zijn zo 
klein dat ze weinig voorspellende waarde heb
ben voor een reële verkiezingsuitslag - ze zijn 
overigens kleiner dan de steekproeffout. De 
meest veilige conclusie is dan ook dat afschaffing 
van de opkomstplicht niet tot significante ver
schuivingen inzake partijvoorkeur zou leiden: er 
is weinig verschil tussen de partijvoorkeur van 
stemmers en niet-stemmers. Deze conclusie is 
volledig in overeenstemming met onderzoek uit 
andere landen (Wolfinger & Rosenstone 1980; 
Studlar & Welch 1986; Teixeira 1992). 

Wie de opkomstplicht enkel wil afschaffen 
om de electorale sterkte van het Vlaams Blok te 
breken, slaat de bal dus grandioos mis. Het 
Vlaams Blok boekt weliswaar een licht verlies in 
alle scenario's, maar dat verlies is niet bepaald 
spectaculair te noemen: van ongeveer 10 naar 9% 

Op basis van onze gegevens kunnen we voor het geringe stemmen

verlies van het Vlaams Blok bij een afschaffing van de kiesplicht niet 

echt een sluitende verklaring formuleren. Toch zijn er een aantal 

aanwijzingen. Het Vlaams Blok is duidelijk een extremistische partij, 

en zoals altijd zijn extremisten sterker gemotiveerd dan gematigder 

personen. De Vlaams Blok-kiezers blijken dus behoorli jk gemoti

veerd om, ook zonder opkomstplicht, toch te gaan stemmen. 

De gedachtengang als zou een Vlaams Blok-stem vooral een pro

teststem zijn - wat duidt op een geringe politieke interesse en een 

lage opkomstbereidheid - is dus duidelijk te eenvoudig. Het feno

meen 'proteststem' is tweeledig. Een deel van de proteststemmers 

kiest voor blanco/ongeldig. Deze groep heeft een geringe politieke 

interesse en een lage opkomstbereidheid. Zeventig procent onder 

hen zegt nooit meer te zullen gaan stemmen. Het belang van deze 

groep daalt daardoor van 6.6 naar 2.6%. Een ander deel van de 

proteststemmers kiest echter voor een niet-traditionele en/of 

extremistische partij. Deze groep blijkt wel behoorli jk gemoti-

(zie kader onderaan deze bladzijde). 
Ook de goede resultaten van de CVP zijn in 

zekere zin contra-intuïtief. Men gaat er vaak van 
uit dat deze partij zich richt tot een ouder, min
der gemotiveerd cliënteel, dat vooral uit ge
woonte-overwegingen kiest voor de CVP. Noch
tans blijkt de CVP-aanhang meer dan doorsnee 
gemotiveerd om te gaan stemmen. Vanwaar die 
motivatie? Ten eerste gaat het voor een groot 
deel om wat oudere kiezers, die wellicht nog 
sterker doordrongen zijn van het besef dat men 
als burger ook de plicht heeft een stem uit te 
brengen. Ten tweede speelt het effect van het 
christelijke verenigingsleven. Uit eerder onder
zoek (Hooghe & Derks 1997) weten we dat lid
maatschap van een organisatie een belangrijke 
invloed heeft op de bereidheid al dan niet te 
gaan stemmen. Aangezien het grootste deel van 
de organisaties in Vlaanderen christelijk van aard 
zijn, lijkt het voor de hand te liggen dat vooral de 
CVP van dit 'organisatie-effect' zal profiteren. An
dere partijen kunnen in veel mindere mate reke
nen op een dergelijk uitgebouwd verenigingsle
ven. 

Representat iv i te i t van het k iezerskorps 

De tweede vraag die we ons stellen, is: blijft 
het kiezerskorps na een afschaffing van de op
komstplicht nog een representatieve weergave 

veerd. Zi j blijft stemmen, ook na afschaffing van de stemplicht 

Slechts 33% van de Vlaams Blok-kiezers zegt nooit meer te zullen 

gaan stemmen. O o k in Duitsland vindt men eenzelfde indeling van 

de groep proteststemmers: "Nichtwahler aus Protest zeichnen sich 

(...) durch besonders geringes politisches Interesse aus und Perso

nen, die im Gegensatz dazu aus Protest eine Partei wahlen, durch 

grosses politisches Interesse" (Schumann 1997, 421). 

Het zou dus een grove misvatting te zijn te speculeren op een 

gebrek aan interesse en motivatie bij de Vlaams Blok-kiezers. Hoe

wel zowel een blanco/ongeldig-stem, als een stem voor het Vlaams 

Blok kunnen beschouwd worden als de uiting van een legitimiteits

crisis van het Belgische politieke systeem, is het belangrijk een 

onderscheid te maken tussen beide groepen. Vooral de groep 

blanco/ongeldig-kiezers neemt een passieve houding aan ten aan

zien van het politieke gebeuren, terwi j l de Vlaams Blok-kiezers wel 

degelijk een politiek standpunt innemen en meer blijk geven van 

politieke interesse (Elchardus & Derks 1996). 
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van de totale kiesgerechtigde bevolking? Met an
dere woorden: komen alle bevolkingsgroepen 
nog aan bod in het electoraal systeem, als de op
komstplicht wordt afgeschaft? 

Tabel 5 
Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het 

kiezerskorps 

Geslacht POP O P K I II III IV V V I 

man 49.7 49.7 52.9 53.6 53.7 52.7 55.0 53.5 

vrouw 50.3 50.3 47.1 46.4 46.3 47.3 45.0 46.5 

2691 2640 1872 1736 1404 1674 1200 1577 

Vrouwen 

Een eerste factor in onze analyse is het ge
slacht: is er een verschil in de bereidheid van 
vrouwen en mannen om te gaan stemmen? Uit 
tabel 6 blijkt dat er wel degelijk een verschil is: 
mannen zullen vaker gaan stemmen dan vrouwen. 

In alle scenario's daalt het aandeel vrouwen 
in het kiezerskorps. In het referentiescenario VI 
daalt het percentage vrouwen in het kiezerskorps 
tot 46.5%.. Dat is een daling van 3-8%. Bij een af
schaffing van de opkomstplicht haken vrouwen 
blijkbaar eerder af dan mannen. Vanuit emancipa
torisch oogpunt is die afschaffing dus geen goede 
zaak. Vrouwen leveren nu een (nipte) meerder
heid van de kiezers. Door de afschaffing van de 
opkomstplicht verliezen ze die meerderheid. 

Laaggeschoolden 

Een uitsplitsing naar onderwijsniveau toont 

Tabel 6 
Bereidheid te stemmen per onderwijsniveau 

antwoordcategorieën geen/lager 

altijd 26.1 

meestal 6.3 

soms 7.8 

nooit 48.6 

weet niet I 1.2 

totaal 100.0 

grote verschillen tussen de diverse bevolkings
groepen inzake bereidheid te stemmen. Van die
genen met ten hoogste lager onderwijs ant
woordt maar liefst 49% dat ze nooit zouden gaan 
stemmen; bij diegenen met hoger onderwijs is 
dat slechts 10% (zie tabel 6). Dit betekent dat er 
bij de groep lager geschoolden veel meer men
sen thuis zullen blijven dan bij de hoger ge
schoolden. 

Welke weerslag zal dat hebben op de samen
stelling van het kiezerskorps bij een afschaffing 
van de opkomstplicht? Uit tabel 7 (op de vol
gende bladzijde) blijkt dat de samenstelling van 
het kiezerskorps dan ernstig vertekend zal zijn. 
Het zijn vooral de laaggeschoolden die niet meer 
zullen gaan stemmen, waardoor hun aandeel in 
het kiezerskorps drastisch vermindert. De groep 
respondenten met geen onderwijs of alleen lager 
onderwijs ziet haar electorale vertegenwoordi
ging dalen van 22.8% naar 16.9%. De groep met 
hoger onderwijs daarentegen ziet haar vertegen
woordiging stijgen van 21.2% naar 28.2%. 

We moeten ons heel goed bewust zijn van de 
democratische implicaties van deze verschuiving. 
Het gaat om twee bijna even grote groepen in 
onze samenleving. Zowel de groep lager onder
wijs als de groep hoger onderwijs vertegenwoor
digen ongeveer 20% van de bevolking. In het 
kiezerskorps echter zal de ene groep nog maar 
voor 17% meetellen; de andere groep voor 28%. 
Als de stemplicht wordt afgeschaft legt iemand 
met hoger onderwijs dus dubbel zoveel electo
raal gewicht in de schaal als iemand met lager 
onderwijs. Zoals Lijphart (1997) opmerkt, leidt de 
afschaffing van de opkomstplicht op een sluikse 

lager sec. 

28.3 
9.9 

14.3 

37.5 

10.0 

techn./beroeps 

23.1 

7.1 

14.1 

41.0 

14.7 

hoger sec. 

41.1 

15.7 

15.1 

19.6 

8.5 

hoger ond 

50.1 

19.1 

12.3 

9.8 

8.7 

100.0 100.0 100.0 100.0 
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Tabel 7 
Samenstelling van het kiezerskorps per onderwijsniveau 

scholing 

geen en lager 

lager secundair 

hoger secundair beroeps 

hoger secundair technisch en algemeen 

hoger onderwijs 

n 

manier tot een herinvoering van het algemeen 
meervoudig stemrecht, dat in ons land van 1893 
tot 1918 van kracht was, en waarbij hoger opge
leiden en eigenaren meer stemmen kregen dan 
de 'gewone' man. 

Het argument als zou het thuisblijven van 
30% van de bevolking een krachtig politiek sig
naal vormen, waardoor de partijen toch gedwon
gen zouden worden rekening te houden met 
deze groep, snijdt weinig hout. In andere landen 
zien we dat een opkomstpercentage van 70% als 
een groot succes wordt beschouwd en dat nie
mand zich zorgen maakt over de 30% die niet 
zijn komen opdagen. Zij tellen, in de meest let
terlijke betekenis, niet mee in het politieke spel 
(Lijphart 1997). Lijphart citeert dan ook met in
stemming wat V.O. Key veertig jaar geleden 
reeds schreef: politici houden over het algemeen 
geen rekening met groepen die geen electoraal 
gewicht in de schaal leggen: "The blunt truth is 
that politicians and officials are under no compul-
sion to pay much heed to classes and groups of 
citizens that do not vote" (Key 1949, 527, gecit. in 
Lijphart 1997, 4). We zien hier dezelfde logica als 
in pleidooien voor het toekennen van stemrecht 
aan migranten: een groep die electoraal niet 
meetelt, zal over het algemeen verwaarloosd 
worden door het beleid. 

Politieke partijen zullen er dus alle belang bij 
hebben hun wervingsinspanningen te concentre
ren op de groep hoger geschoolden, gezien zij 
dubbel zo belangrijk zijn als de groep lager ge
schoolden. Dit kan belangrijke politieke gevol
gen hebben. We weten immers dat lager ge
schoolden meer belang hechten aan thema's als 

POP OPK I II III IV V VI 

22.8 

26.0 

7.2 

22.8 

21.2 

22.7 

26.2 
7.2 

22.8 
21.2 

16.9 

23.3 
6.1 

26.3 

27.4 

16.2 

23.1 

5.8 

26.8 

28.1 

16.8 

22.2 
5.5 

26.5 

28.9 

18.4 

23.5 
5.9 

25.6 

26.6 

15.9 

21.1 

4.6 

27.3 

31.0 

16.9 
22.8 

5.7 

26.4 

28.2 

2667 2617 1857 1724 1393 1661 1192 1566 

werkgelegenheid, sociale zekerheid, veiligheid 
en de verloedering van achtergestelde wijken. 
Als het electoraal belang van deze groep in
krimpt, zullen politieke partijen minder geneigd 
zijn aandacht te besteden aan deze bekommer
nissen (Verba e.a. 1995). Afschaffing van de 
opkomstplicht is funest voor de politieke verte
genwoordiging van de lager geschoolden en 
draagt op die manier bij tot de dualisering van 
onze samenleving.. 

Op het eerste gezicht bestaat er een zekere 
tegenstrijdigheid tussen het feit dat onderwijs
niveau zo'n belangrijke rol blijkt te spelen als 
determinant en het feit dat de gevolgen van af
schaffing beperkt blijven qua partijvoorkeur. We 
weten immers dat opleidingsniveau ook een be
langrijke determinant is voor partijkeuze: partijen 
als Vlaams Blok en SP recruteren traditioneel bij 
laaggeschoolden; partijen als VLD en Agalev bij 
hooggeschoolden. Deze tegenstrijdigheid is 
slechts schijn. Ten eerste volgen de verschuivin
gen die we hebben opgemerkt inzake partij
voorkeur wel degelijk het patroon inzake scho
lingsniveau (zie tabel 4): de partijen die zich rich
ten tot hooggeschoolden winnen lichtjes; de par
tijen die zich richten tot laaggeschoolden verlie
zen. De verschillen zijn echter veel minder uitge
sproken dan men zou kunnen vermoeden. Dat 
wijst er op dat de spreiding van het kiezerskorps 
van de verschillende partijen inzake opleidings
niveau tamelijk groot is. De 'gemiddelde" kiezer 
van de SP is dan wel lager opgeleid dan de 'ge
middelde' kiezer van de VLD; dit belet niet dat er 
veel hooggeschoolden voor de SP stemmen en 
veel laaggeschoolden voor de VLD. Alle partijen 
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verliezen dus een deel van hun lager geschoolde 
kiezers, zij het in meer of mindere mate. Door 
deze ruime spreiding van de partijelectoraten, 
vertaalt de enorme selectiviteit inzake opleidings
niveau zich slechts in geringe mate in verschillen 
qua partijvoorkeur. 

Arbe iders 

Een uitsplitsing naar de situatie op de arbeids
markt bevestigt het beeld: hoe hoger de maat
schappelijke status, hoe hoger de kans dat ie
mand blijft stemmen, ook na afschaffing van de 
stemplicht (zie tabel 8). De bedienden en kaders 
zien op deze manier hun vertegenwoordiging in 
het kiezerskörps stijgen van 30.9 naar 36.8%. Het 
aandeel van arbeiders daalt van 21.0 naar 17.7%; 
terwijl de groep thuisblijvenden/werklozen/zie-
ken hun vertegenwoordiging ziet zakken van 
20.7 naar 16.6%. 

Besluit 

Op basis van het ISPO-verkiezingsonderzoek 
1991 hebben we een aantal scenario's uitgewerkt 
omtrent de gevolgen van een eventuele afschaf
fing van de stemplicht in België. De resultaten 
van de simulaties zijn in overeenstemming met 
de internationale theoretische literatuur terzake. 

De gevolgen van de afschaffing zijn bepaald 
spectaculair: 30 a 50% van de kiesgerechtigden 

geeft aan niet meer te zullen gaan stemmen na 
afschaffing van de stemplicht. In tegenstelling tot 
sommige verwachtingen leidt dit echter niet tot 
spectaculaire stemmenverschuivingen. De schom
melingen blijven beperkt tot enkele procenten, 
wat, gezien de gevolgde werkwijze, niet signifi
cant is. De verschuivingen zijn vooral het gevolg 
van het zo goed als volledig verdwijnen van de 
categorie 'blanco/ongeldig'. Omdat deze groep 
nu al niet meetelt voor de zetelverdeling, lijken 
de gevolgen voor de zetelverdeling verwaarloos
baar. Er is een lichte winst voor de partijen die 
zich vooral richten tot hogergeschoolden: Agalev, 
VU, P W en CVP winnen ongeveer een procent. 
Er is een licht verlies voor SP en Vlaams Blok, in 
de orde van grootte van twee procent. De cate
gorie 'anderen' verliest zo'n twee procent. In het 
algemeen slaagt het Vlaams Blok er echter in zijn 
posities te handhaven. Afschaffing van de stem
plicht is dus geen effectief instrument voor wie 
de electorale sterkte van extreem-rechts in Vlaan
deren wil inperken. 

Een afschaffing van de stemplicht leidt echter 
wel tot een drastische vertekening van het kie
zerskorps, dat niet meer kan beschouwd worden 
als een representatieve weergave van het geheel 
van de stemgerechtigde bevolking. Het aandeel 
van vrouwen in het kiezerskorps daalt van 50.3 
tot 46.5%. Terwijl 80 % van de hooggeschoolden 

Tabel 8 
Samenstelling van het kiezerskorps naar arbeidssituatie 

arbeidsmarktsituatie POP OPK IV VI 

pensioen 

huisvrouw/-man 

ziek of arbeidsongeschikt 

werkloos 

voltijds dagonderwijs 

ander statuut niet werkend 

hoger kader of professioneel beroep 

bedienden 

zelfstandigen 

geschoolde arbeiders 

ongeschoolde arbeiders 

17.2 

12.9 

2.6 

5.3 

4.5 

1.6 

14.9 

16.0 

4.1 

6.2 

14.7 

17.1 

12.9 

2.6 

5.2 

4.5 

1.6 

14.8 

16.1 

4.1 

6.2 

14.8 

16.0 

10.5 

1.9 

4.5 

5.7 

1.7 

19.3 

17.3 

4.4 

6.5 

12.3 

16.2 

10.1 

1.9 

4.3 

5.7 

1.8 

19.9 

17.4 

4.5 

6.4 

11.9 

17.2 

10.4 

1.8 

4.3 

5.6 

2.0 

19.9 

17.1 

4.6 

6.2 

10.9 

17.1 

I 1.0 

2.1 

4.5 

5.3 

1.8 

18.6 

16.8 

4.5 

6.2 

12.1 

18.1 

9.7 

2.0 

4.0 

5.6 

2.2 

21.1 

17.0 

5.0 

5.7 

9,6 

16.8 

10.4 

1.9 

4.3 

5.6 

1.9 

19.7 

17.1 

4.6 

6.2 

11.5 

2677 2627 1860 1727 1395 1665 1195 1568 
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zou blijven gaan stemmen, is dit bij de laagst-
geschoolden slechts een goede 40%. De politieke 
impact van de onderlaag van de bevolking daalt 
dus gevoelig, wat vanuit democratisch oogpunt 
geen goede zaak is. De redenering, die onder 
meer door Bart Maddens (KUL) wordt verdedigd, 
als zou het totale aantal stemmen minder belang
rijk zijn als wel het feit dat men met 'kennis van 
zaken' stemt ( Financieel Economische Tijd, 27 
augustus 1997) lijkt ons moeilijk houdbaar. Als 
men deze redenering doortrekt, pleit men voor 
het opnieuw invoeren van een capacitair kiesstel
sel. Ons democratisch systeem is echter juist ge
baseerd op de notie dat elke mens evenwaardig 
is, ongeacht kennis, rijkdom, opleiding of geslacht. 

Het electoraal belang van hooggeschoolden 
wordt bij een afschaffing van de stemplicht dub
bel zo groot als dat van laaggeschoolden, terwijl 
beide groepen even sterk vertegenwoordigd zijn 
inde samenleving. Een afschaffing van de op
komstplicht heeft in de praktijk dus hetzelfde ef
fect als een herinvoering van het algemeen meer
voudig stemrecht, waarbij iemand met lager on
derwijs één stem krijgt en iemand die hoger on
derwijs heeft genoten twee stemmen krijgt. An
dere achtergrondvariabelen blijken minder in
vloed te hebben op de bereidheid te blijven 
stemmen, ook na afschaffing van de stemplicht. 
Op basis van deze simulatie kunnen we dan ook 
enkel instemmen met het pleidooi van Arend 
Lijphart (1997), die in de opkomstplicht een me
chanisme ziet om de democratische representati
viteit van het kiezerskorps te vergroten, dan wel 
te handhaven. 

Het volledige verslag van dit onderzoek verscheen als TOR-Work ing Papier nr. 

1997/9 en kan o p eenvoudig verzoek verkregen worden op de Onderzoeks

eenheid TOR. Centrum voor Sociologie. VUB, Pleinlaan 2. 1050 Brussel. Tel. 

02/629.20.24: email torgroep@vub.ac.be. 
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