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Samenvatting 
 

- 8 op 10 Marokkaanse en Turkse Antwerpenaren stemmen links. Indien we 
lokale partijen (Be One, D-SA ea) buiten beschouwing laten komen we zelfs 
tot 9 op 10 kiesgerechtigden met migratieachtergrond die voor SPA, Groen & 
PVDA stemmen. NV-A kan Marokkaanse en Turkse Antwerpenaren niet echt 
overtuigen. 

- Van de respondenten met een Marokkaanse en Turkse achtergrond heeft 
ongeveer een vierde (24%) een lijststem uitgebracht en driekwart (76%) een 
voorkeursstem. Indien we vergelijken met Antwerpenaren zonder 
migratieachtergrond brengt 35% een lijststem uit, 65% een voorkeursstem. 

- 53,7% stemt uitsluitend voor iemand met migratieachtergrond, 11% stemt op 
kandidaten met en zonder migratieachtergrond, 35,1% stemt enkel op 
kandidaten zonder migratieachtergrond. Dit is echter grotendeels te wijten aan 
verschillen qua lijstsamenstelling (Jinnih Beels-effect) 
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1. Inleiding 
 

Hoewel onderzoeken naar stemgedrag van kiezers en mogelijke verklaringen binnen 
het politiek veld niet vreemd zijn, blijven onderzoeken naar het stemgedrag van 
etnische minderheden schaars. Om deze kloof (deels) te dichten hielden 
onderzoekers van Universiteit van Antwerpen (Onderzoeksgroep Media, Middenveld 
en Politiek (M2P) een exit poll in Antwerpen om het stemgedrag op niveau van zowel 
partij als preferentiële stemmen te verkennen. In dit rapport delen we enkele 
analyses rond het stemgedrag van etnische minderheden op niveau van partijkeuze 
en voorkeursstemmen. 
 
In de praktijk spitsten we ons toe op Antwerpse kiezers met een Marokkaanse en 
Turkse migratieachtergrond gezien zij het talrijkst zijn in Antwerpen. We beschouwen 
hierbij elke respondent waarvan ten minste één van de ouders de Marokkaans/Turks 
nationaliteit heeft als een kiezer met migratieachtergrond.  
 

2. Methode 
 
In het onderzoek werd aangesloten bij een groter onderzoek van een interuniversitair 
consortium dat zich eveneens richtte op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 
maar die zich minder expliciet focust op kiezers met migratieachtergrond. Er werd 
gebruik gemaakt van een exit poll – bevraging van het stemgedrag onmiddellijk na 
de verkiezingsdeelname wat in principe representatieve en betrouwbare gegevens 
oplevert. In dit onderzoek bootsten we ook het feitelijke stembiljet na (mock ballot-
methode) dat er dus exact hetzelfde uitzag als de elektronische stembrief. Deze 
methode levert een hogere betrouwbaarheid en accuraatheid van stemgedrag in 
vergelijking met andere enquêtevormen.  
 
De bevraging werd georganiseerd in kieskringen met een relatief groot aantal 
inwoners met migratieachtergrond. In totaal bemanden we 14 stembureau’s met 36 
interviewers in 4 verschillende districten oa Deurne, Borgerhout, Antwerpen en 
Hoboken. De  interviewers benaderden  elke  vijfde  kiezer  die  het  stembureau  
verliet.  Dit  verzekert willekeurige  selectie.  Ze  nodigden  deze  kiezer  uit  tot  
deelname  aan  het  onderzoek  via  een standaardprotocol. Ze  konden  ook  hun  
gewenste  taal  kiezen. Daarna startte  de  afname  van  de  exitpoll.  Na  elke  
weigering  of  (gedeeltelijke)  afname  telden  de jobstudenten opnieuw tot de vijfde 
kiezer die het stembureau verliet.			
	
We bereikten 1024 respondenten – de responsgraad bedroeg 52% - waarvan 181 
respondenten met Marokkaans/Turks migratieachtergrond . Allen werden ze uitvoerig 
bevraagd op de dag van de verkiezingen.  Van de respondenten met Marokkaanse 
en Turkse migratieachtergrond  

- Is 54% man, 46 % vrouw 
- Is 56% 18- 34 jaar, 43% 45-64 jaar en 1% 65+   
- definieert 93% zich als moslim, 5% als niet gelovig en 2% als vrijzinnig 
- heeft 88% een Marokkaanse migratieachtergrond, 12% een Turkse 

migratieachtergrond1. 
																																																								
1	In	ons	sample	heeft	16%	een	Marokkaanse	migratieachtergrond	en	2%	Turkse	migratieachtergrond,	in	Antwerpen	
Stad	respectievelijk	13%	en	4%.		Er	is	dus	een	lichte	ondervertegenwoordiging	van	respondenten	met	een	Turkse	
achtergrond.	We	kunnen	hierbij	niet	vergelijken	tussen	beide	groepen.	



 
3. Stemgedrag en politieke voorkeur van kiesgerechtigde Antwerpse 

Marokkanen en Turken 
 

A. Partijvoorkeur van Marokkaanse en Turkse Antwerpenaren bij 
gemeenteraadsverkiezingen 2018  
 
Figuur 1 geeft het stemgedrag weer van Marokkaanse en Turkse 
Antwerpenaren (EXITPOLL) vergeleken met de algemene 
verkiezingsresultaten voor de gemeente Antwerpen (VK2018). We zien hierbij 
overduidelijk een politieke voorkeur voor links – bij Marokkaanse en Turkse 
Antwerpenaren - waarbij PVDA 30,8%, Groen 26,4% en SPA 19,8% 
behaalden vergeleken met partijen die we traditioneel als (centrum)rechtse 
partijen beschouwen met CD&V 6,6%, NVA en Open VLD behalen elk 1,1%. 
Vlaams Belang kon niemand bekoren. In totaal stemden 8 op 10 van onze 
respondenten met Marokkaanse of Turkse migratieachtergrond links2. Dit 
is een verschil met de algemene verkiezingsresultaten in Antwerpen waar de 
meerderheid nl 6 op 10 van de Antwerpenaren op (centrum)rechts 
stemden. 
 
 

Figuur 1. Partijkeuze van Marokkaanse en Turkse Antwerpenaren 
(Exit poll) vergeleken met de verkiezingsresultaten gemeente 

Antwerpen (VK2018) 
             

 

       
 

 

																																																								
2	Indien	we	de		lokale	partijen	buiten	beschouwing	laten,	stemt	zelfs	9	op	10	Marokkaans-Turkse	
Antwerpenaren	links.	

EXITPOLL     0    1,1    1,1    6,6  19,8 26,4 30,8 3,3 7,1 3,3 
VK2018 10,5  35,3    5,6    6,8  11,4 18,1  8,7 0,6 1,7 2,7 



 
 

De resultaten zijn vergelijkbaar met eerder onderzoek van de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2012 (Swyngedouw et al., 2018) waar 
eveneens een overwicht aan linkse stemvoorkeuren werd opgetekend. Maar 
er zijn toch ook een aantal opmerkelijke verschillen. In 2012 kreeg het kartel 
sp.a/CD&V een meerderheid van de stemmen van kiezers met 
migratieachtergrond. In 2018 zijn PVDA en Groen gegeerde partijen. De 
kiezers met migratieachtergrond lijken dus linkser geworden. Wat ook 
enigszins blijkt uit het feit dat N-VA nauwelijks enige steun krijgt van kiezers 
met migratie-achtergrond. Amper 1% stemt voor de partij van de 
burgemeester N-VA, daar waar deze partij in 2012 nog 7% van de kiezers met 
migratie-achtergrond kon overtuigen. 
 
Bovendien zagen in 2018 ook een aantal relatief nieuwe partijen het licht die 
bijna uitsluitend kandidaten met migratieachtergrond op de lijst plaatsten zoals 
D-SA en BeOne. Deze partijen dienden weliswaar geen volledige lijsten in, 
maar ze kregen niettemin samen bijna 10% van de stemmen van de kiezers 
met Marokkaanse of  Turkse migratieachtergrond.  
 

 
B. Voorkeursstemmen van Marokkaanse en Turkse Antwerpenaren bij 

gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 
Van de ondervraagde respondenten met een Marokkaanse en Turkse 
migratieachtergrond bracht ongeveer een vierde (24%) een lijststem uit en driekwart 
(76%) een voorkeursstem. Ter vergelijking: bij kiezers zonder migratieachtergrond 
bracht 35% een lijststem uit, en 65% een voorkeursstem. 
 
Iets meer dan de helft van de 134 kiezers met Marokkaanse en Turkse 
migratieachtergrond (53,7%) stemde in Antwerpenaren voor (een) kandida(a)t(en) 
met een migratieachtergrond. Binnen deze categorie kunnen we een onderscheid 
maken tussen stemmen op kandidaten met eenzelfde etnische achtergrond (34,3%) 
– bijvoorbeeld een kiezer met Marokkaanse migratieachtergrond stemt voor een 
kandidaat met Marokkaanse migratieachtergrond - en stemmen op kandidaten met 
een andere etnisch gekleurde achtergrond (19,4%).  
 
Verder stemde 11,2% voor zowel kandidaten met als zonder migratieachtergrond, en 
iets meer dan een derde van de Marokkaanse en Turkse kiezers enkel op 
kandidaten zonder migratieachtergrond (35,1%) tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen. Dit is beduidend hoger dan in een vorige studie van 
Swyngedouw et al. die respectievelijk 6%, 69% en 25% optekende. Een 
kanttekening: hij bestudeerde het etnisch stemgedrag tijdens de verkiezingen van 
2014.  
 
Uit eerdere studies van de lokale Antwerpse verkiezingen (Thijssen, 2013) bleek dat 
de plaats op de lijst veruit de belangrijkste determinant voor voorkeursstemmen is. 
Hierdoor behalen lijsttrekkers sowieso meer voorkeursstemmen dan kandidaten die 
lager op de lijst staan.  Het opmerkelijk hoog aantal ‘etnische stemmen’ in de 
Antwerpse verkiezingen mag dus niet alleen op het conto van een veranderende 



vraag (andere preferenties bij de kiezer) worden geschreven. Want het zal ook in 
belangrijke mate te wijten zijn aan een veranderend aanbod. Zowel de lijsten van 
sp.a (Jinnih Beels) als die van Be One (Karima Arektoute) en D-SA (Morad Ramichi) 
werden getrokken door kandidaten met migratieachtergrond.  
 
In het algemeen zijn het sowieso de hoogst gerangschikte kandidaten met 
migratieachtergrond op de lijst die succesvol blijken te zijn oa Ikrame Kastit (Groen, 
2de plaats), Mohamed Cheba (PVDA, 3de plaats), Güler Turen (SPA, 3de plaats) en 
Nahima Lanjri (CDV, 3de plaats). Bovendien zetelden desbetreffende kandidaten 
reeds in de gemeenteraad, waardoor ze herkenbaarder zijn dan andere kandidaten 
op de lijst.  
 
 
Figuur 2. Voorkeursstemmen van Marokkaanse en Turkse Antwerpenaren 

tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2018 
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