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Tijdschema verkiezingsdag VS
De eerste stemmers van de dag
Maritza Cabezas

Op 8 november gaan de Amerikanen naar de stembus om een nieuwe president te
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kiezen. De winnaar heeft 270 zetels nodig in het Kiescollege dat uiteindelijk de president
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kiest. Het tijdstip waarop de stembureaus opengaan, verschilt per staat en ligt tussen 6.00

maritza.cabezas@nl.abnamro.com

en 7.00 uur EST (tussen 12.00 en 13.00 uur onze tijd). De stembureaus gaan dicht tussen
19.00 en 24.00 uur EST (tussen 1.00 en 6.00 uur onze tijd). Zodra de stembureaus in een
staat zijn gesloten (het tijdstip hiervan hangt af van de tijdzone waarin de staat ligt; de VS
kent zes tijdzones), wordt op basis van exit polls die gedurende de dag zijn uitgevoerd,
een prognose voor die staat gegeven. Dit geeft een goede indicatie wie de zetels voor die
staat in het Kiescollege heeft gewonnen. De eerste prognoses zullen komen uit de staten
aan de oostkust. Vaak heeft Dixville Notch, een kleine plaats in New Hampshire, de
primeur maar andere plaatsen liggen op de loer.

Vervroegd stemmen en trends

Bij de presidentsverkiezingen van 2016 zal tussen 30% en 40% van de
kiezers al vóór 8 november hun stem uitbrengen, per post of op het
stembureau zelf. Vervroegd stemmen zegt echter weinig over de
verkiezingstrend. Bekend wordt tot welke partij deze kiezers behoren
maar niet op wie ze stemmen. Trends bij het vervroegd stemmen krijgen
echter volop aandacht in de media. Ze worden vaak gezien als een
indicatie hoe betrouwbaar de steun is in vergelijking met vorige
verkiezingen. Het geeft ook een idee hoeveel mensen gaan stemmen op
een ander stembureau dan waar zij staan ingeschreven. Dit kan van
invloed zijn op het opkomstpercentage in bepaalde staten.

Peilingen in ´swing states´ zijn al snel beschikbaar
Op basis van het vroegst haalbare tijdstip voor de bekendmaking van peilingen (zie
onderstaande tabel) en prognoses, hebben we al om 19.30 uur ET (1.30 uur onze tijd)
een goed idee of Hillary Clinton in het Kiescollege kan rekenen op de steun van de swing
states, staten waar geen van de presidentskandidaten op dit moment een duidelijke
meerderheid heeft. Vooral de uitslag in Florida (goed voor 29 zetels) en Ohio (goed voor
18 zetels), die rond 1.30 uur onze tijd wordt verwacht, is belangrijk. De kiezers zijn hier tot
nu toe sterk verdeeld. Bij winst van de Democraten in deze staten heeft Clinton wellicht de
vereiste meerderheid in het Kiescollege. De Amerikaanse tv zal op zijn vroegst pas om
23.00 uur EST (5.00 uur onze tijd) een van de kandidaten tot winnaar uitroepen.
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Tijd
dlijn verkiezin
ngen VS op 8 november - vroegste tijd
dstip bekendm
making peilin
ngen
Staten
n en zetels Kiescollege op basis vann recente peilingen

Tijd
NL tijjd

01:00
Georgia
Indiana
Kentucky
South Carolina
Vermont
Virginia

Trump
Clinton
Leaning T
Leaning C
Swing

01:30
16 North Carolinaa
11
Ohio
8
Florida
9 West Virginia
3
Mississippi
13
Missouri
New Hampshire
New Jersey
Oklahoma
Rhode Island
Tennessee

02:30
15
Arkansas
18
Illinois
29 Pennsylvaniia
5
Alabama
6
Maine (1)
D
10 Washington DC
4
Delaware
14 Conneticutt
7
Maryland
4 Massachusseets
11 Maine (2)

03:00
6
Coloradoo
20
Kansas
20
Louisianaa
9
Michigann
3
Minnesotta
3
Nebraskaa
3 New Mexico
7
New Yorkk
10 North Dakoota
11 South Dakoota
1
Texas
Wisconsin
Wyomingg

04:00

05:00

9
Iowa
6 California 55
6 Montana 3
Hawaii
4
8 Nevada 6
Idaho
4
16 Utah
6
Oregon
7
10 Arizona 11 Washington 12
5
5
29
3
3
38
10
3

07:00
Alaska

3

Bronne
en: RealClearPolittics, ABN AMRO

Forme
ele benoemin
ng van de pre
esident
De uits
slag van de ve rkiezingen op 8 november vo
ormt de basis vvoor de vorming
g van een
nieuwe
e regering. In e
elke staat word
den dan de kies
smannen gekoz
ozen die zitting nemen in
het Kie
escollege. Op 1
19 december komen
k
in alle staten deze kiessmannen bijee
en om hun
stem uit
u te brengen vvoor de preside
ent en vicepres
sident. Slechts in uitzonderlijk
ke gevallen
hebben leden van he
et Kiescollege zich
z
niet gehou
uden aan hun bbelofte en niet gestemd
voor de kandidaat die
e in hun staat als
a winnaar uit de stembus w
was gekomen. De
D aldus
uitgebrachte stemme
en moeten op 28
2 december in
n het bezit zijn van de preside
ent van de
Vereniigde Staten en andere daarto
oe aangewezen
n functionarisseen. Deze stem
mmen worden
pas op
p 6 januari 201 7 officieel gete
eld, waarna de zittende viceprresident Joe Biden de
uitslag
g van de stemm
ming in het Kies
scollege beken
nd zal maken.

Het Kiesco llege kiest de president
p

De preside nt en de viceprresident worde
en niet rechtstreeeks door het volk
v
Dit doet het Kiescollege, waarrvan de leden zzich in de regell
gekozen. D
ertoe hebbe
en verplicht om
m voor een bep
paalde kandidaaat te stemmen
n. Dit
college besstaat uit 538 kie
esmannen, waarbij het aanta l kiesmannen per
p
staat gelijk is aan het aan
ntal leden van die
d staat in de S
Senaat en het Huis
van Afgeva
aardigden. De kandidaat
k
die in een staat de meeste stemm
men
haalt, krijgt alle kiesmannen van die staa
at. Uitzonderinngen zijn Nebra
aska
waar de kiesma
annen per congres-district woorden toegewe
ezen.
en Maine, w
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es meer van he
et Economisch Bureau op: insights.abnam
mro.nl/category
y/economie/
Lee
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