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PARTICIPATIE & ONT WIKKELING

De Grijze Revolte

50Plus-stemmers in beeld
SIMON OTJES & ANDRÉ KROUWEL

Met hun verdubbeling in zeteltal bij de Tweede Kamerverkie-
zingen van 2017 heeft 50Plus laten zien meer dan een één-
dagsvlieg te zijn. Nu deze partij een eigen plek in het partijsys-
teem heeft verworven, rijst de vraag: wat verklaart het succes 
van 50Plus? En wat zijn de redenen die (oudere) kiezers aange-
ven om te stemmen  op een ouderenpartij?

Ouderenpartijen in West-Europa
50Plus is niet de eerste Nederlandse ouderen-
partij. Sterker nog, al in 1971 deden vijf ou-
derenpartijen mee aan de Tweede Kamerver-
kiezingen. Als zij samen hadden gewerkt 
hadden ze toen zelfs één zetel kunnen win-
nen. Dit zijn de oudste ouderenpartijen ter 
wereld waarvan wij het bestaan kennen (voor 
een overzicht van ouderenpartijen zie Hanley, 
2010). In 1994 kregen de ouderenpartijen 
AOV en Unie 55+ samen zeven zetels. In 
2012 kwam hier dus 50Plus bij. In internati-
onaal opzicht zijn er maar twee landen met 
succesvollere ouderenpartijen: in Slovenië is 
de ouderenpartij DeSUS (Democratische 
Partij van Gepensioneerden in Slovenië) al 
bijna twee decennia onderdeel van het kabi-
net. Vanwege haar middenpositie en haar re-
latieve stabiliteit kan niemand bij kabinets-
formaties om hen heen. Ook de Israelische 
ouderenpartij GIL (Gepensioneerden van Is-
rael naar de Knesset) kwam in het kabinet in 
2006, bij de volgende verkiezingen keerde zij 
echter niet terug in het parlement. In Kroatië 
en Luxemburg wonnen ouderenpartijen con-
sistent zetels bij verkiezingen.

Vanwege een aantal redenen is Nederland 
een goede ontstaansgrond voor ouderenpar-
tijen. Het open kiesstelsel in Nederland 
maakt het voor allerlei nieuwe partijen relatief 
makkelijk om zetels te winnen. Bovendien 
heeft Nederland een goed georganiseerde en 
relatief grote groep gepensioneerden, die een 
groot deel van het geld uit sociale voorzienin-
gen krijgen (zie Hanley 2011). Rondom het 
succes van 50Plus spelen dus twee specifieke 
factoren een belangrijke rol: de politisering 
van de vergrijzing en de onvrede met de be-
staande partijen. 

Sociaaleconomische pullfactoren
In de afgelopen tien jaar zijn er in Nederland 
veel politieke discussies gevoerd over de ver-
grijzing en veel maatregelen genomen om de  
kosten van het ouder worden van de bevol-
king voor de overheid in de hand te houden. 
Het verhogen van de pensioengerechtigde 
leeftijd is hier een belangrijk voorbeeld van. 
Sinds 2008 hebben verschillende partijen zich 
hiervoor ingezet. De grote investeringen die 
de overheid toen deed om een economische 
crisis op te korte termijn te voorkomen moes-
ten gecompenseerd worden met bezuinigin-
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gen op de lange termijn. Praktisch alle Neder-
landse partijen hebben hun handen hieraan 
‘vuil’ gemaakt. Het vierde kabinet Balkenende 
van CDA, PvdA en ChristenUnie stelde het 
voor. De SP en de PVV spraken zich hier oor-
spronkelijk tegen uit. Het eerste kabinet Rutte 
van VVD en CDA voerde het in. Ze werden 
gedoogd door de PVV, die van het verhogen 
van de AOW-leeftijd uiteindelijk geen breek-
punt maakte. Toen dit kabinet viel, tekenen-
den VVD, CDA, D66, GroenLinks en Chris-
tenUnie een begrotingsakkoord, waarin het 
verhogen van de AOW-leeftijd werd versneld. 
In de verkiezingscampagne die toen volgde, 
accepteerde zelfs de SP de verhoging van de 
AOW-leeftijd in de CPB-doorrekening van 
hun programma. Het voorstel uit het begro-
tingsakkoord werd overgenomen door het 
tweede kabinet Rutte van PvdA en VVD. De 
AOW-leeftijd is maar één voorbeeld van een 
maatregel. Vergelijkbare discussies lopen ook 
over het eigen risico in de zorg, het versoepe-
len van het ontslagrecht en een kortere duur 
van de WW. Deze maatregelen treffen oude-
ren extra hard omdat zij nu goede ontslagbe-
scherming en opgebouwde WW-rechten heb-
ben en zij meer gebruik maken van medische 
zorg. Ook in 1994 toen de vorige generatie 
ouderenpartijen zetels won, stelden de rege-
ringspartijen ingrijpende wijzigingen van de 
sociale zekerheid voor.  

Generaties: een nieuwe tegenstelling 
in de politiek
50Plus verzet zich tegen de – in hun ogen – te 
lage pensioenen, de verhoging van de pensi-
oengerechtigde leeftijd, de versoepeling van 
het ontslagrecht en de eigen bijdragen in de 
zorg. Daarmee richten zij zich expliciet op de 
belangen van oudere en gepensioneerde kie-
zers. Deze kiezers hebben een vast inkomen 
en zijn veel minder of totaal niet meer in staat 
om hun eigen financiële positie te verbeteren. 
De partij activeert hiermee een nieuwe tegen-
stelling in de Nederlandse politiek. Waar tra-
ditioneel sociaaleconomische discussies, ook 
over ouderenthema’s, de scheidslijn tussen 
links en rechts activeren omdat zij gaan over 
verdelingsvraagstukken tussen rijk en arm 

(Krouwel, 2012), volgen discussies op onder-
werpen als  hiervoor genoemd juist niet de 
scheidslijn tussen links en rechts. Samen met 
50Plus verzetten de linkse SP en de rechtse 
PVV zich tegen genoemde hervormingen 
rond de pensioengerechtigde leeftijd, ontslag-
recht en eigen bijdrage in de zorg, terwijl D66 
hier vaak voorstander van is en daarbij VVD, 
GroenLinks of de PvdA vaak aan haar zijde 
vindt (Otjes, 2015). Ook onder kiezers is deze 
scheidslijn zichtbaar (Otjes, 2016). Naast de 
economische links-rechts dimensie die gaat 
over de vraag in hoeverre inkomens herver-
deeld moeten worden en die de middenklasse 
en de arbeidersklasse scheidt, is er een tweede 
tegenstelling die gaat over de vraag in hoever-
re de verzorgingsstaat hervormd moet worden 
om betaalbaarheid in de toekomst te verzeke-
ren, zelfs als dat ten koste gaat van de huidige 
generatie ouderen. Daarmee betreft het dus 
een sociaaleconomisch conflict tussen de ou-
dere en de jongere generatie. Je zou dan ver-
wachten dat kiezers voor ouderenpartijen ou-
der zijn, niet (meer) economisch actief en 
tegen hervorming van de verzorgingsstaat. Er 
is dan een politieke scheidslijn die de belan-
gen van verschillende generaties tegenover el-
kaar zet.

Om dit in kaart te brengen hebben we het 
stemgedrag van honderdduizenden gebrui-
kers van het KiesKompas in 2012 (Otjes & 
Krouwel, 2017) geanalyseerd en gekeken wel-
ke onderliggende factoren een rol speelden.

50Plus-stemmers
Een belangrijke voorspeller van stemmen 
voor 50Plus is hoe ze staan tegenover de ver-
hoging van de AOW-leeftijd, eigen betalin-
gen in de zorg, de versoepeling van het ont-
slagrecht en bezuinigingen op de WW. Hoe 
meer kiezers tegen deze hervormingen zijn, 
hoe groter de kans dat ze 50Plus stemmen. 
We vinden ook dat kiezers van 50Plus ouder 
zijn dan de gemiddelde kiezer, maar de relatie 
tussen leeftijd en de kans dat kiezers 50Plus 
stemmen is niet simpel: voor kiezers tussen de 
20 en 50 loopt de kans dat zij 50Plus overwe-
gen geleidelijk omhoog. Vanaf dat punt ech-
ter is de kans dat kiezers 50Plus overwegen te 
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geven 50Plus dezelfde kans. Bovendien scoort 
50Plus beter onder kiezers die gepensioneerd 
zijn of eerder in hun leven afhankelijk zijn ge-
weest van een uitkering.

Sociaal-culturele pushfactoren
Oudere kiezers zijn in vergelijking met andere 
kiezers loyaler aan hun partij (Krouwel, 
2011). Zij zijn vaak opgegroeid in een perio-
de waarin partijtrouw nog met de paplepel 
werd ingegoten. Overstappen naar een andere 
partij is dan een grote stap. Je zou daarom 
kunnen verwachten dat kiezers die wel over-
stappen naar een ouderenpartij bovenmatig 
ontevreden zijn met de gevestigde politiek. 
Bovendien verwachten we dat die switchende 
kiezers het niet alleen oneens zijn met de ge-
vestigde partijen op issues die zijn gerelateerd 
aan het sociaaleconomische generatieconflict, 
maar dat hun mening ook op andere thema’s 
van bestaande partijen verschilt. Culturele 
onderwerpen als immigratie en Europese in-
tegratie liggen dan voor de hand omdat kie-
zers hier gemiddeld veel conservatiever op 
zijn dan de politieke partijen. Bovendien 
kunnen oudere kiezers migranten zien als 
concurrenten voor de beperkte middelen van 
de verzorgingsstaat. 

50Plus-stemmers hebben dan ook vaker 
conservatieve opvattingen over culturele the-
ma’s als het toelaten van asielzoekers, de boer-
ka, de hoogte van straffen, Europese integratie 
en subsidies voor kunst of ontwikkelingssa-
menwerking. Sterker nog: de posities op deze 
thema’s zijn even belangrijk als hun opvattin-
gen over pensioenen, zorg en de arbeidsmarkt. 
Let wel: 50Plus zelf is in haar verkiezingspro-
gramma niet een uitzonderlijk conservatieve 
partij op deze thema’s, ze staat eerder tussen 
progressieve partijen (GL, PvdA en SP) en 
meer conservatieve partijen als het CDA in. 
50Plus-kiezers zijn dus ook afgedreven van de 
gevestigde partijen vanwege hun standpunten 
op culturele thema’s, het zijn niet alleen econo-
mische motieven. Bovendien zijn 50Plus-kie-
zers vaker cynisch over de politiek.  

De niche voor een ouderenpartij
50Plus heeft een blijvende plek in het par- 
tijsysteem verworven. De partij steunt vooral 
op oudere kiezers die een sociaaleconomisch 
belang hebben bij het programma van 50Plus. 
Omdat zij veelal niet meer werken, verzetten 
zij zich tegen ingrijpende hervormingen van 
de verzorgingsstaat. Maar daarnaast worden 
50Plus-kiezers ook afgestoten van de gevestig-
de grote partijen door hun wantrouwen in de 
traditionele politiek en het te progressieve ge-
dachtengoed van die gevestigde orde over on-
derwerpen als immigratie, integratie van min-
derheden en Islam. De kiezers van 50Plus zijn 
overigens conservatiever dan deze partij zelf, 
die op deze onderwerpen een gematigde posi-
tie inneemt. 

Zal 50Plus op lange termijn blijven be-
staan? Vanuit het kiezersperspectief is het dui-
delijk dat er een niche is voor een partij met 
het sociaaleconomisch verhaal van 50Plus, 
dat gericht is op het behoud van de verzor-
gingsstaat, zeker in combinatie met conserva-
tievere opinies over culturele onderwerpen. 
Zolang de vergrijzing als een probleem wordt 
beschouwd en kabinetten – om de verzor-
gingsstaat op de lange termijn betaalbaar te 
houden – hervormingen in de zorg en de so-
ciale zekerheid voorstellen, zal er een electora-
le markt blijven bestaan voor een ouderenpar-
tij als 50Plus. Op de korte termijn vormen 
vooral de voortdurende interne conflicten 
binnen 50Plus een risico, naast de mogelijke 
opkomst van andere partijen die de belangen 
van ouderen beter onder woorden brengen. 
Vooralsnog lijken ouderenpartijen een blij-
vend, maar tegelijkertijd – in omvang van le-
den en kiezers – marginaal politiek verschijn-
sel te zijn (zie ook Krouwel, 2011). 
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Je wordt bedankt! Pensioenverhalen van Babel, Boenin, 
Toergenjev en Tsjechov

Menno Hartman (red.). Amsterdam: Uitgeverij Van Oorschot, ISBN: 
978-90-282-7024-4, 117 pagina’s, € 9,99. 

In tien schitterende verhalen van de Russische grootmeesters 
Babel, Boenin, Toergenjev en Tsjechov benadert deze verhalen-
bundel de ware aard van de levensfase die we met ‘pensioen’ aan-
duiden. En zoals dat bij de Russen te verwachten is met hun 
gerijpte kennis van de menselijke ziel, is die fase nooit eenduidig, 
maar bevindt hij zich, rijkgeschakeerd, tussen hemel en hel. De 
ouderen of jongere ouderen in deze verhalen blikken terug, bevre-
digd of gefrustreerd, worden hoog geacht of zijn terzijde gescho-
ven, maar ze kijken ook vooruit en staan altijd nog zo krachtig in 
het leven dat het vertelplezier eraf spat!




