
Het Rapport van Peil.nl / Maurice de Hond

Onderstaand de belangrijkste gegevens en conclusies en het gehele rapport inclusief de
tabellen:

* De electorale positie van 50PLUS is de afgelopen 4 maanden gedaald. 50PLUS stemmers
bij de PS 2019 gaven afgelopen september aan 17% waarschijnlijk en 14% zeker op
50PLUS te zullen stemmen.

In januari 2021 zijn deze cijfers gedaald naar 5% waarschijnlijk en 2% zeker. Het rapport:

"Dat komt mede omdat een aantal andere partijen (inclusief nieuwe) meer aandacht trekken
van de potentiële kiezers dan 50PLUS.

Het best is dat zichtbaar bij de vraag of men weet wie de lijsttrekker is van 50PLUS".

81% weet de naam niet, 11% noemt een verkeerde naam en 8% de juiste naam.

* Ondanks deze scores haalt 50PLUS 94 tot 100% ja op de vraag:

"50PLUS werd tien jaar geleden opgericht om voor de belangen van ouderen (50plussers)
op te komen. Vindt u dat nog steeds noodzakelijk?"

* Het rapport 4: "Er is grote behoefte aan een partij die zich inzet voor met name de
financiële belangen van ouderen. Dat was zo vanaf de onderzoeken in

2012 en ook deze keer is het zo”.

* Het rapport: " Het onderzoek laat duidelijk zien dat de behoefte die er evident is bij de
Doelgroep, slecht wordt ingevuld door de partij.

Vraag: vindt u dat 50PLUS in deze verkiezingstijd dat opkomen voor de belangen voldoende
doet?

Ja 6%. Nee 72%".

* Moet 50PLUS zich veel harder opstellen ten opzichte van de regering? Nee 3%. Ja 82%.

*De vraag is gesteld: "Ik heb de afgelopen weken vrijwel niets over 50PLUS in de media
gezien".

67%  is het hier mee eens. 19% oneens.

Het rapport: “Men acht een dergelijke partij (zoals 50PLUS) nog heel noodzakelijk, maar
stelt dat 50PLUS dat nog amper doet”.



KAN HET NOG GOEDKOMEN?

Het rapport en de met meer dan 40 jaar ervaring onderzoeksdeskundige Maurice de Hond
geeft enkele conclusies en aanbevelingen.

● Als er niet iets ingrijpends verandert, acht ik de kans groter dat de uitslag 1 of 0
zetels wordt dan dat het er 2 of 3 worden. Ingrijpends betekent:

● Een veel grotere zichtbaarheid van de lijsttrekker
● Volledig concentreren op de boodschap van het behartigen van de belangen van de

groep boven de 50 jaar
● Niet op de belangen in het algemeen maar specifiek “de eigen financiële belangen”.
● Poging om het platform van de partij te verbreden naar andere onderwerpen of

andere leeftijdsgroepen, zijn op dit moment electoraal kansloos
● VANUIT DE HUIDIGE SITUATIE ZAL DE PARTIJ ALLE ZEILEN MOETEN

BIJZETTEN OM IN IEDER GEVAL DE KIESDELER TE HALEN
● DAT KAN ALLEEN MAAR MET EEN KERNACHTIGE BOODSCHAP DIE HET

BEST AANSLUIT BIJ DE WENS VAN DE KIEZERS

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Maurice de Hond [mailto:maurice@dehond.nl]

Verzonden: zondag 3 januari 2021 17:57

Aan: jan nagel

Onderwerp: Rapportage

Bijgaand het eindrapport.

Sterkte ermee

Maurice de Hond <<...>> <<...>>
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De electorale positie van 50PLUS, kort voor TK2021 
Drs. Maurice de Hond (View/Ture – Peil.nl) 

 

1. Inleiding 

Met nog minder dan 75 dagen voordat op 17 maart de Tweede Kamerverkiezingen worden 
gehouden, is via Peil.nl vastgesteld wat de electorale positie van 50PLUS is op dit moment.  

Door een deel van de vragen te vergelijken met het onderzoek dat vier maanden geleden is 
gehouden in opdracht van 50PLUS,  kan een goed inzicht gegeven worden in die positie op 
dit moment. 

Sinds september is in de weekpeilingen via Peil.nl de electorale positie van 50PLUS niet 
verbeterd. 50PLUS scoort tussen de 1 en 2 zetels, maar als -over vermoedelijk 50 dagen- de 
aandacht van het electoraat echt is gericht op die verkiezingen, dan zou er iets kunnen 
veranderen. Maar zoals het onderzoek van vandaag zal laten zien, betekent dat niet 
automatisch dat het dan 2 zetels of meer wordt. De kans is evenzeer dat het er 0 worden. 

Apart treft u ook nog het tabellendeel aan. Plus dat is aangeleverd de gegeven antwoorden 
op de open vraag wat men de kracht vindt van 50PLUS. De vraag is alleen voorgelegd aan 
degenen die ooit 50PLUS hebben gestemd of nu zeggen 50PLUS een grote kans te geven op 
een stem. 

 

2. De electorale potentie van 50PLUS 

De onderstaande tabel laat zien dat de electorale positie van 50PLUS in vier maanden verder 
verslechterd is. Met name voor wat betreft de potentie. Terwijl in september nog 14% van 
de kiezers van 50PLUS bij PS2019 (minder dan 2 jaar geleden gehouden) aangaven zeker 
50PLUS te gaan stemmen, is dat nu nog maar 2%. De groep die “waarschijnlijk wel” zegt is nu 
5%, terwijl vier maanden geleden dat nog 17% was. Bij de Ultieme Doelgroep zien we een 
min of meer vergelijkbare ontwikkeling. Onder alle kiezers van boven de 50 zien we ook een 
daling, maar minder sterk. De totale potentie aan kiezers boven de 50 jaar is dus nog maar 
4% (die zeggen waarschijnlijk ga ik wel 50PLUS stemmen). De ervaring leert dat van deze 
groep tussen de 10% en 50% uiteindelijk echt die partij gaat stemmen. 
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 Tabel S1: Stemkans 50PLUS 2019-2020-2021        

verticaal gepercenteerd 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

NL 
kiezers  
boven 
de 50 

jaar 

NL 
kiezers  
boven 
de 50 

jaar 

NL 
kiezers  
boven 
de 50 

jaar 

50PLUS 
kiezers 
PS2019 

50PLUS 
kiezers 
PS2019 

50PLUS 
kiezers 
PS2019 

Ultieme 
Doelgr. 

Ultieme 
Doelgr. 

Ultieme 
Doelgr. 

  
Ik zal het zeker 

doen 
4% 1% 0% 56% 14% 2% 7% 2% 1% 

  Waarschijnlijk wel 14% 5% 4% 34% 17% 5% 21% 11% 5% 

  Waarschijnlijk niet 26% 17% 14% 8% 39% 11% 32% 30% 18% 

  Vrijwel zeker niet 24% 18% 34% 1% 10% 44% 20% 23% 32% 

  Zeker niet 32% 59% 48% 1% 20% 37% 20% 34% 44% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Cijfermatig in aantal kiezers is dit nu de potentie van 50PLUS. (Bij die berekening tellen we 
iedereen die zegt “ik zal het zeker doen” en de helft van de groep die zegt “waarschijnlijk 
wel”: 

 Tabel S2: Doorberekeningen stemkansen in absolute aantallen    

verticaal gepercenteerd 

2020 2021 2019 2020 2021 

NL 
Kiezers 

NL 
Kiezers 

50PLUS 
kiezers 

50PLUS 
kans 

50PLUS 
kans 

50PLUS 
kans 

  Aantal x 1.000.000 13,1 13,1 0,3 1,3 0,4 0,3 

  Heeft PS2019 50PLUS gestemd 3% 3% 100%       

  Geeft  50PLUS kans 3% 2%   100% 100% 100% 

 

Het aantal kiezers dat 50PLUS een kans geeft is nu tussen de 250.000 en 300.000. Dat lag in 
september 100.000 à 150.00 hoger. 

Besef daarbij dat gemiddeld kiezers 2,5 partijen een kans geven, zodat op dit moment een 
aantal tussen 50.000 en 125.000 het meest waarschijnlijke is. (Ergens rond 67.500 zal  de 
kiesdeler liggen, dus de ondergrens van 50.000 zit er zelfs onder). 
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3. De kloof wordt groter 

Ook al in september werd erop gewezen dat de kiezers boven de 50 jaar en met name de 
groep die we als “ultieme doelgroep” hebben gedefinieerd (boven de 50 jaar, die zich zorgen 
maken om hun financiële toekomst) nog steeds zeer eens zijn met stellingen, die gaan over 
de zwakke (financiële) positie van ouderen in Nederland. Tabel 3 van de bijlage laat het zien.  
Op dat punt is er dus amper iets veranderd t.o.v. september 2020. 

Maar het lijkt erop dat steeds minder kiezers vinden dat met 50PLUS er wel een goede kans 
is dat de ouderen beter behandeld zullen worden. Het gedoe in de partij in het voorjaar 
bracht de partij al een forse klap toe, maar sinds september lijkt het eerder slechter 
geworden zijn dan beter. Dat komt mede omdat een aantal andere partijen (inclusief 
nieuwe) meer aandacht trekken van de potentiële kiezers dan 50PLUS. 

Het best is dat zichtbaar bij de vraag over of men weet wie de lijsttrekker is van 50PLUS.  

Zelfs 81% van de potentiële kiezers van 50PLUS weten die naam niet. (En als men de 
verkeerde naam noemt, is dat in de helft van de gevallen nog Henk Krol). 

  Tabel 2 :: Weet u wie de lijsttrekker is van 50PLUS? 

verticaal gepercenteerd 

NL 2021 2021 

boven 
50 jaar 
2021 

Ultieme 
Doelgr. 

50PLUS 
kans 

  Ja (en noemt de verkeerde naam) 11% 12% 14% 
  Ja (en noemt de juiste naam) 8% 11% 19% 
  Nee  74% 71% 64% 

  Weet niet/geen antwoord 7% 6% 5% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

Juist omdat er dit keer bij de verkiezingen veel nieuwe partijen meedoen, waarvan dit 
weekend 3 in onze peiling  1 of meer zetels kregen (JA21, BIJ1 en CodeOranje) zal het in de 
aanloop van de verkiezingen nog moeilijker zijn voldoende media-aandacht te creëren. Want 
als media aandacht schenken aan kleinere partijen dan is men eerder gericht op 
nieuwkomers. En naast deze drie met zetels zijn er ook nog (met enige mediapotentie): 
Splinter, Lijst Henk Krol, Volt en NLBeter. Daarmee zal 50PLUS moeten concurreren om 
media-aandacht onder het electoraat.  

 

4. Er is wel  een grote behoefte aan waar 50PLUS voor stond/staat 

Wat eerdere onderzoeken ook al lieten zien is dat er op zichzelf een grote behoefte aan een 
partij, die zich inzet voor met name de financiële belangen van ouderen. Dat was al zo vanaf 
de onderzoeken in 2012 en ook deze keer is het zo. Tabel 3 laat dat o.a. ook nu weer zien. 

Het beeld dat 50PLUS een belangrijke rol kan spelen om de gevoelde achterstelling van 
ouderen mee te helpen te overbruggen is inmiddels sterk verstoord door het (aanhoudend) 
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gedoe binnen de partij. Voor het overgrote deel van de 50-plussers is op dit moment 50PLUS 
geen reëel alternatief (meer). Dat blijkt ook als de antwoorden op de open vraag wordt 
bekeken wat men de kracht van 50PLUS vindt. (Zie de aparte bijlage). En bedenk erbij dat dit 
alleen maar kiezers zijn die ooit 50PLUS hebben gestemd of nu de partij een kans geven op 
een stem.  

Het onderzoek laat duidelijk zien dat de behoefte, die er evident  is bij de Doelgroep, slecht 
wordt ingevuld door de partij. Deze tabellen laten dit goed zien. 

  
Tabel 8 :: 50PLUS werd tien jaar geleden opgericht om voor de belangen van de 
ouderen (50plussers) op te komen. Vindt u dat nog steeds noodzakelijk? 

verticaal gepercenteerd 

NL 2021 2021 

boven 
50 jaar 
2021 

Ultieme 
Doelgr. 

50PLUS 
kans 

  Ja 94% 95% 100% 
  Nee 3% 3% 0% 

  Weet niet/geen antwoord 3% 2% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

  
Tabel 9 :: Vindt u dat 50PLUS in deze verkiezingsstrijd dat opkomen voor de 
belangen voldoende doet? 

verticaal gepercenteerd 

NL 2021 2021 

boven 
50 jaar 
2021 

Ultieme 
Doelgr. 

50PLUS 
kans 

  Ja 6% 8% 2% 
  Nee 72% 75% 83% 

  Weet niet/geen antwoord 22% 17% 15% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

Deze twee bovenstaande tabellen in combinatie met elkaar laten eigenlijk de essentie van 
de problematiek zien. Men acht een dergelijke partij nog heel noodzakelijk, maar stelt dat 
dat 50PLUS dat nog amper doet. Zelfs onder degenen die aangeven 50PLUS een kans te 
geven op een stem. 

De volgende tabel laat die ook zien: 
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Tabel 5 :: Vindt u dat 50PLUS zich veel harder ten opzichte van de regering moet 
opstellen? 

verticaal gepercenteerd 

NL 2021 2021 
 

boven 
50 jaar 
2021 

Ultieme 
Doelgr. 

50PLUS 
kans 

 
  Ja  82% 85% 90% 

 
  Nee  3% 3% 5% 

 
  Weet niet/geen antwoord 15% 12% 5%  

Totaal 100% 100% 100% 
 

 

Daarbij vindt men de partij in de media ook niet zichtbaar. 

  
Tabel 6 :: Ik heb de afgelopen weken vrijwel niets over 50PLUS in de media 
gezien. 

verticaal gepercenteerd 

NL 2021 2021 

boven 
50 jaar 
2021 

Ultieme 
Doelgr. 

50PLUS 
kans 

  Eens 67% 70% 63% 

  Oneens 19% 16% 11% 

  Weet niet/geen antwoord 14% 14% 26% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

Voor iedereen die 50PLUS een goed hart toedraagt is dit een triest makend beeld. 

 

5. Kan het nog goedkomen? 

Eerlijk gezegd, als er niet iets ingrijpends verandert, acht ik de kans groter dat de uitslag 1 of 
0 zetels wordt dan dat het er 2 of 3 worden. 

Wat bedoel ik met “ingrijpends”?  

Een veel grotere zichtbaarheid van de lijsttrekker en het volledig concentreren op de 
boodschap van het behartigen van de belangen van de groep boven de 50 jaar. En daarbij 
gaat het niet om de belangen in het algemeen, maar specifiek op de belangen waarvoor 
kiezers van elke leeftijd doorgaans het makkelijkst hun stem uitbrengen bij verkiezingen: “de 
eigen financiële belangen”.  Ook dat blijkt heel goed uit de antwoorden op de stellingen van 
tabel 3. 

Terwijl de zichtbaarheid van de partij en de lijsttrekker nu laag is, zal een poging om het 
platform van de partij te verbreden (naar andere onderwerpen dan de financiële, in directe 
of indirecte zin) of in de richting van andere leeftijdsgroepen, op dit moment  electoraal 
kansloos zijn. Het is immers nu al moeilijk om aandacht voor de lijsttrekker en de partij in de 
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media te krijgen. Om dan te denken dat je die beperkte tijd kunt gebruiken om een bredere 
boodschap neer te zetten dan voorheen is een vorm van wishfull thinking. Het resultaat 
ervan zal zeker zijn dat de kernboodschap, waar nog wel interesse voor is bij de doelgroep, 
alleen maar verzwakken. 

Als een partij als 50PLUS haar terrein wel wil verbreden (qua onderwerpen of als doelgroep) 
en daar is best steun voor onder het electoraat, dan  moet dat tussen verkiezingen plaats 
vinden en vanuit positie van kracht op dat moment. Maar niet kort voor de verkiezingen, 
waarbij er weinig aandacht is voor die partij. “als je met je nagels nog aan de rand van een 
afgrond hangt, is je grootste behoefte niet om je voeten te laten pedicuren”.  

Vanuit de huidige situatie zal de partij gewoon alle zeilen moeten bijzetten om in ieder geval 
de kiesdeler te halen. En dat kan alleen maar met één kernachtige boodschap die het best 
aansluit bij de wens van de kiezers. 

Laat u daarbij niet in slaap sussen door deze twee tabellen: 

  Tabel 7 :: 50PLUS zou zich moeten verbreden naar een partij voor iedereen 

verticaal gepercenteerd 

NL 2021 2021 

boven 
50 jaar 
2021 

Ultieme 
Doelgr. 

50PLUS 
kans 

  Eens 48% 56% 55% 

  Oneens 34% 28% 28% 

  Weet niet/geen antwoord 18% 16% 17% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

Een eventuele verbreding van de partij is niet iets dat je moet starten 75 dagen voor een 
verkiezing als je op 1 zetel staat in de peilingen.  

Dit is een mogelijke richting die men kan inslaan ruim tussen twee verkiezingen vanuit een 
stabiele partij. Als men die richting nu zou inslaan, zal men daar amper aandacht voor krijgen 
in de media, plus dat het de boodschap, die wel overkomt (en in lijn is met de boodschap die 
men al steeds gaf), naar de achtergrond zal doen verschuiven.  
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  Tabel 10 :: Hoeveel zetels denkt u dat 50PLUS behaalt? 

verticaal gepercenteerd 

NL 2021 2021 

boven 
50 jaar 
2021 

Ultieme 
Doelgr. 

50PLUS 
kans 

  0 7% 5% 0% 
  1 21% 20% 13% 
  2 35% 33% 25% 
  3 18% 19% 19% 
  4 11% 15% 26% 
  5 4% 5% 10% 

  6 of meer 4% 3% 7% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

De mediane waarde ligt in deze tabel rond de 2 zetels. Maar dat zou onder de huidige 
omstandigheden en met de grote concurrentie voor media-aandacht vanuit kleinere 
partijen, al als een zeer goed resultaat moeten worden beschouwd.  

 

6. Ten slotte 

Dit onderzoek laat zien dat het voor 50PLUS geen vijf voor twaalf en misschien is het ook al 
één voor twaalf geweest. In het mediageweld dat uit zal breken in de weken voorafgaande 
aan de verkiezingen zal door een combinatie van factoren de kans dat men voldoende 
media-aandacht al vrij klein zijn. Enerzijds door de media-aandacht aan alles wat met de 
Coronacrisis te maken heeft. Anderzijds omdat er diverse nieuwe partijen meedoen met 
media-appeal. Per saldo zal dat betekenen dat als men toch ergens aandacht kan krijgen de 
boodschap kort en duidelijk moet zijn en bij de mensen uit de doelgroep het gevoel moet 
overgebracht worden dat 50PLUS voor hun (financiële) belangen opkomt.  

Onder normalere omstandigheden zou met hetgeen bij 50PLUS het afgelopen jaar is 
gebeurd, deze verkiezingen al een grote uitdaging vormen. De huidige abnormale 
omstandigheden maken die uitdaging nog groter. Het is nodig dat daar een duidelijk en 
eenvoudig antwoord op wordt gevonden, anders is het niet moeilijk om de uitkomst van de 
verkiezingen bij 50PLUS te voorspellen 

 

Drs. Maurice de Hond 

Peil.nl 



De positie van 50PLUS

Tabellendeel

3 januari 2021

Drs. M. de Hond
Peil.nl



Oordelen naar relevante subgroepen (2021 - 2020, indien mogelijk)

De tabellen in dit deel betreffen drie subgroepen. Bij een deel van de tabellen betreft het een herhaling van het 
onderzoek in september.

Nederlanders boven 50 jaar Dit zijn alle Nederlanders boven de 50 jaar

Ultieme Doelgr. Dit zijn alle Nederlanders boven de 50 jaar die zich zorgen maken over 
hun financiele toekomst

50PLUS kans Dit zijn degenen, die bij het onderzoek aangeven 50PLUS een kans te 
geven op een stem

Tabel 1  ::  Kans op stemmen 50PLUS bij de volgende verkiezingen

verticaal gepercenteerd

NL NL 2020 2021

boven 
50 jaar 

2020

boven 
50 jaar 

2021

Ultieme 
Doelgr.

Ultieme 
Doelgr.

Ja, zeker wel 3% 1% 3% 1%
Ja, waarschijnlijk wel 13% 10% 4% 9%

Nee, waarschijnlijk niet 34% 32% 27% 33%
Nee, zeker niet 41% 48% 64% 51%

Weet niet/geen antwoord 9% 9% 2% 6%
Totaal 100% 100% 100% 100%

Tabel 2 :: Weet u wie de lijsttrekker is van 50PLUS?

verticaal gepercenteerd

NL 2021 2021

boven 
50 jaar 

2021

Ultieme 
Doelgr.

50PLUS 
kans

Ja (en noemt de verkeerde naam) 11% 12% 14%
Ja(en noemt de juiste naam) 8% 11% 19%

Nee  74% 71% 64%
Weet niet/geen antwoord 7% 6% 5%

Totaal 100% 100% 100%

Tabel 3  ::  Eens met de volgende stellingen over ouderen

verticaal gepercenteerd

NL NL 2020 2021 2020 2021

boven 
50 jaar 

2020

boven 
50 jaar 

2021

Ultieme 
Doelgr.

Ultieme 
Doelgr.

50PLUS 
kans

50PLUS 
kans

De regering moet speciale maatregelen nemen 
om een koopkrachtdaling bij ouderen met laag 

inkomen te voorkomen
87% 85% 91% 88% 99% 92%

 Het zou beter zijn als de pensioengerechtigde 
leeftijd weer terug gaat naar 65 jaar 73% 73% 85% 78% 76% 93%

 De regering moet ervoor zorgen dat de grote 
pensioenfondsen volgend jaar niet tot verlaging 

van de pensioenen overgaan
87% 88% 96% 91% 98% 95%

De overheid komt haar beloften ten opzichte van 
de ouderen niet na 67% 68% 84% 84% 86% 94%



Het is goed dat er een speciale partij is voor de 
mensen boven de 50 48% 50% 57% 61% 91% 94%

De gevestigde politieke partijen hebben de 
ouderen in de steek gelaten 66% 69% 83% 80% 89% 93%

Jaarlijks moeten de pensioenen weer 
geindexeerd worden 83% 77% 89% 80% 84% 95%

Ik denk dat ouderen de grootste klappen gaan 
krijgen van de grote economische recessie 54% 67% 72% 80% 72% 89%

 Bij de maatregelen die de regering heeft 
getroffen tijdens de coronacrisis is te weinig 

rekening gehouden met de situatie van de 
ouderen

64% 72% 81% 84% 88% 91%

Tabel 4 :: 50PLUS heeft in haar programma vijf hoofdthema's. Welke vindt u de belangrijkste?

verticaal gepercenteerd

NL 2021 2021

boven 
50 jaar 

2021

Ultieme 
Doelgr.

50PLUS 
kans

Inkomen 45% 57% 54%
Gezondheid 16% 14% 22%

Welzijn 13% 11% 9%
Wonen 11% 11% 13%

Veiligheid 4% 1% 1%
Weet niet/geen antwoord 11% 6% 1%

Totaal 100% 100% 100%

Tabel 5 :: Vindt u dat 50PLUS zich veel harder ten opzichte van de regering moet 
opstellen?

verticaal gepercenteerd

NL 2021 2021

boven 
50 jaar 

2021

Ultieme 
Doelgr.

50PLUS 
kans

Ja  82% 85% 90%

Nee  3% 3% 5%

Weet niet/geen antwoord 15% 12% 5%

Totaal 100% 100% 100%

Tabel 6 :: Ik heb de afgelopen weken vrijwel niets over 50PLUS in de media 
gezien.

verticaal gepercenteerd

NL 2021 2021

boven 
50 jaar 

2021

Ultieme 
Doelgr.

50PLUS 
kans

Eens 67% 70% 63%

Oneens 19% 16% 11%

Weet niet/geen antwoord 14% 14% 26%

Totaal 100% 100% 100%



Tabel 7 :: 50PLUS zou zich moeten verbreden naar een partij voor iedereen

verticaal gepercenteerd

NL 2021 2021

boven 
50 jaar 

2021

Ultieme 
Doelgr.

50PLUS 
kans

Eens 48% 56% 55%

Oneens 34% 28% 28%

Weet niet/geen antwoord 18% 16% 17%

Totaal 100% 100% 100%

Tabel 8 :: 50PLUS werd tien jaar geleden opgericht om voor de belangen van de 
ouderen (50plussers) op te komen. Vindt u dat nog steeds noodzakelijk?

verticaal gepercenteerd

NL 2021 2021

boven 
50 jaar 

2021

Ultieme 
Doelgr.

50PLUS 
kans

Ja 94% 95% 100%
Nee 3% 3% 0%

Weet niet/geen antwoord 3% 2% 0%
Totaal 100% 100% 100%

Tabel 9 :: Vindt u dat 50PLUS in deze verkiezingsstrijd dat opkomen voor de 
belangen voldoende doet?

verticaal gepercenteerd

NL 2021 2021

boven 
50 jaar 

2021

Ultieme 
Doelgr.

50PLUS 
kans

Ja 6% 8% 2%
Nee 72% 75% 83%

Weet niet/geen antwoord 22% 17% 15%
Totaal 100% 100% 100%

Tabel 10 :: Hoeveel zetels denkt u dat 50PLUS behaalt?

verticaal gepercenteerd

NL 2021 2021

boven 
50 jaar 

2021

Ultieme 
Doelgr.

50PLUS 
kans

0 7% 5% 0%
1 21% 20% 13%
2 35% 33% 25%
3 18% 19% 19%
4 11% 15% 26%
5 4% 5% 10%

6 of meer 4% 3% 7%
Totaal 100% 100% 100%

Tabel 11 :: Hoeveel zetels hoopt u dat 50PLUS behaalt?

verticaal gepercenteerd

NL 2021 2021

boven 
50 jaar 

2021

Ultieme 
Doelgr.

50PLUS 
kans

0 6% 4% 0%
1 7% 4% 1%
2 14% 13% 11%



3 15% 17% 15%
4 11% 9% 5%
5 12% 15% 13%

6 of meer 35% 38% 55%
Totaal 100% 100% 100%



Deel: Stemkansen

Tabel S1: Stemkans 50PLUS 2019-2020-2021

verticaal gepercenteerd

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

NL 
kiezers  

boven 
de 50 

jaar

NL 
kiezers  

boven 
de 50 

jaar

NL 
kiezers  

boven 
de 50 

jaar

50PLUS 
kiezers 
PS2019

50PLUS 
kiezers 
PS2019

50PLUS 
kiezers 
PS2019

Ultieme 
Doelgr.

Ultieme 
Doelgr.

Ultieme 
Doelgr.

Ik zal het zeker doen 4% 1% 0% 56% 14% 2% 7% 2% 1%

Waarschijnlijk wel 14% 5% 4% 34% 17% 5% 21% 11% 5%

Waarschijnlijk niet 26% 17% 14% 8% 39% 11% 32% 30% 18%

Vrijwel zeker niet 24% 18% 34% 1% 10% 45% 20% 23% 32%

Zeker niet 32% 59% 48% 1% 20% 37% 20% 34% 44%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel S2: Doorberekeningen stemkansen in absolute aantallen

verticaal gepercenteerd

2020 2021 2019 2020 2021

NL 
Kiezers

NL 
Kiezers

50PLUS 
kiezers

50PLUS 
kans

50PLUS 
kans

50PLUS 
kans

Aantal x 1.000.000 13,1 13,1 0,3 1,3 0,4 0,3

Heeft PS2019 50PLUS gestemd 3% 3% 100%

Geeft  50PLUS kans 3% 2% 100% 100% 100%

Tabel S3: Partij van voorkeur 2019 - 2020

verticaal gepercenteerd

Doelgroep Alle Nederlanders

PS2019 Stemde 
dec '19

Stemt 
sep '20

Stemt 
jan '21 PS2019 Stemde 

dec '19
Stemt 

sep '20
Stemt 
jan '21

50PLUS 8% 11% 4% 1% 3% 4% 1% 1%

FVD 21% 13% 9% 3% 12% 8% 5% 2%

PVV 13% 14% 18% 21% 6% 8% 13% 13%

SP 10% 7% 10% 11% 5% 4% 5% 5%

PvdA 9% 12% 12% 9% 7% 9% 8% 6%

GroenLinks 4% 3% 3% 2% 8% 7% 7% 5%

VVD 3% 2% 5% 7% 12% 11% 16% 16%

CDA 3% 3% 4% 5% 8% 7% 7% 11%

D66 1% 1% 1% 1% 6% 5% 7% 7%

Overige partijen 7% 7% 7% 12% 13% 11% 9% 10%

Niet gestemd bij PS2019  /  Weet 
niet waarop te stemmen 21% 27% 27% 28% 21%* 27%* 22% 24%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  *  Ten behoeve van de vergelijkbaarheid is dit percentage gelijk gemaakt met die van de doelgroep


