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Niet de~assieke opiniepeilingen wel de
v.oors~g
van ~n groep ex~zou
de wer~elijk~ verkiezmgsuitslag'va1i 18
mei"het. dichtst benaderen. Dat. is in
ieder geval de oVertuiging van professor
Lode Vereeck ~.. het Ge~trum voor
Beleidsmanagement. (LOC). Hij vraagt
een piuiel van 85 journalisten. beleidsmakersen oud-politip om 'in de a.1nloop
naar 18 mei de uitkomst van de stembuso
slag te voQrspell~n. "Zodra dit systeem
op volle toeren d;raait. ~ ~et nauwkeUrio

I::

~pefllnq

,
doorlopend aan kunnen toetsen."

U laatook de burqers de verkiezinqsuitslaq voorspellen. Hebt u qaranties
dat de sitewaarop-dat qebeurt niet
misbruiktwordt?
"De ervaring in Nedérland leert ons dat
ook de voorspelling van 'burgers zeer
nauwkeurig is, Om te vei"Iilijden dat. de
site wordt geminïpuleerd kap iemaJld
maar één keerzijn nieirig kwijt. Hij kan
100 keet zijn mening geyen, maat enkel
I : ~r dan de~assleke,peilingen..
De p~o
de laatste wordt weerhouden. Grapjas: gj:k'..in Nederland
heeft dát ~fdoende
sen worden eruit gefil~rd en we gaan de
: bewezen."
.
site ook permahentscreenen qm teyporI" c.
"
komen dat bijvoorbeeld honderd ~en\i Navandaaqleverthetdeskundiqenpa-s~ na e~
plotsIs procent áan het
I! ne!n.C!q
driekeereen~erkiezinqsvoor-LI"beraalAppel ~óekenn~n."
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bevoorrechteqetulqen
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I : I:e:tht~,ind h~bbênr
"In Nederlandwerd het
I :: ' LodeVereeck:
systeemtot nu toevier keerUitgetest. Het
i
"
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Nederlandse p~el isinttissen uitgebre~d
en...~ect
ultgebalanceerd. ZodanIg
zelfs dat hun voorspelling de uitSlag
beter benadE:F1;dandeklassi~
Qpiniepeilingen. fu'V1aaD.dêrenzijn we:nu aan

:: onspro~fs~tOe.Het.~~~tdus
; : nog met op volle toeren, criiáar we
I: ~s~..toch~o~~eenst~~panel
i: van 85 ~erts~ w~
er VIJftig hebI~ ben deelgénomén, Hef is opvallend hoe
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dicht de piognosesvande verschillende
deelne~ers bije1k.1ar liggen.Die grote
eensgezindheid geldt yooral voor.de klaso
sieke partijen: Voor d~ nie~wep~jen
~~eJs
liggen dem~gen
ietsvelo
deruitelkaar."
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kiezinqsvoorspellinq betrouwbaarder
dan de klassieke opiniepeilinqen?
"De klassiekepe~ge~ hebbenals grote
probleemdat1metaueme~en
zo~der
meer hun oI:>~~Willen Vlijgeven. Z~ker
als ~et partiJen zoals het Vlaams Blok
Petreft,is .de kans op verkeerde inschatting~n groot. Daar staat tegenoverdat de

Wat máakt een uitqebalanceerde ver-

: experts in het panel niet alleen een goed
I

I
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bij het

beeld van de Wetstraat hebben maar
doo~gaansook goec!~voelen wat erbij
de bevolking leeft. le beschikken over
brede' netwerken, waar ze hun meninj!

, ,
'Verkiezingsprognose
door

experts

nauwkeuriger
da~klassieke

,
peili~g'

Blijft het systeemvan verkiezinqsvoorspellinq overeind wanneer ermorq
en een nieuwe
breekt?
c dioxinecrisis uit- ,
"De moord op Pim Fortuyn heeft aangetOond dat het systeem bij een extreme
iebeurtenis niet lánger werkt.De reacties yan de kiezer'zijn iri zo'n situatie
tó~ onvoorspelbaar; ~door
de basis
van,dat~eem
onderuIt wordt gehaald.
Ookbij een nieuwe diojcinecrisis zUllen
we moeten passen." !
Doorstaat de verkiezinqsvoorspeller
eenoorloq in Irak?
"Een oorlog iri Irak zou het ~steein
verstoren in de matedat de bÏ!1nenlandse politiek erdoor wordt bepaald. Als
bepaalde p~en
of politici zich sterk
gaan profileren omtrent dat thema,
wordt het. een stuk moeilijker om nog
adequate voorspellingen te doen."
.(ToC)

