
Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een
representatieve steekproef van 2.002 stemgerechtigde Nederlanders.
Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproef en de samenstelling
van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking op de kenmerken leeftijd,
geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en stemgedrag bij de laatste
landelijke verkiezingen (de Tweede Kamerverkiezingen van 2021), zijn door
middel van een weging gecorrigeerd. De gegevens zijn verzameld van
vrijdag 10 maart tot en met dinsdagochtend 14 maart 2021.

Bij de peiling voor de Eerste Kamer vragen we kiezers wat ze zouden
stemmen als er morgen verkiezingen zouden zijn voor de provinciale staten.
Deze resultaten rekenen we dan door naar een zetelverdeling voor de Eerste
Kamer, door eerst per provincie een uitslag te berekenen. Eerste
Kamerleden worden door de Provinciale Statenleden evenredig gekozen
(waarbij hun stem gelijk is aan het aantal inwoners gedeeld door het aantal
Statenleden in die provincie). Bij het trekken van de steekproef wordt er
gecorrigeerd voor regionale spreiding. Daarnaast wordt er bij de
doorrekening extra gewogen op inwoneraantal per provincie.

We gaan er vanuit dat Provinciale Statenleden op hun eigen partij stemmen.
Voor de provinciale partijen nemen we aan dat de provinciale partijen
stemmen op de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF). De OSF is een
samenwerkingsverband van provinciale partijen in de Eerste Kamer.

De opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen is traditioneel laag, wat
een e�ect kan hebben op de uitslag. Daarom vragen we kiezers naar
opkomstintentie, en nemen dat cijfer mee in het doorrekenen van de uitslag.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?
De zetels in deze peiling zijn gebaseerd op een steekproef, waardoor we
rekening moeten houden met statistische marges. Bij de steekproeven die
per peiling worden gebruikt, zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen
rond de 1 zetel en bij de grootste partijen (vanaf 10 zetels) rond de 2 zetels.
Deze marges zeggen alleen iets over de nauwkeurigheid van het meten van
de politieke voorkeur in het electoraat voor de verkiezingen. Nog steeds
kunnen er verschuivingen optreden die tot afwijkingen leiden die buiten de
marges vallen, bijvoorbeeld omdat kiezers op het moment van peilen nog
steeds twijfelen of door campagne-activiteiten op de laatste dagen. Het
e�ect van restzetels in een versplinterd politiek landschap vergroot de
onzekerheid bij het vertalen van de percentages naar een zetelverdeling.

Let op: een peiling is geen voorspelling
De verhoudingen zoals gepresenteerd op deze pagina zijn gebaseerd op de
huidige partijvoorkeur van kiezers. Het is dus geen voorspelling van de
verkiezingsuitslag. We weten uit ervaring dat er tot op de laatste dag nog
zetels kunnen verschuiven. Dit is goed te zien wanneer we naar de



stemzekerheid van kiezers kijken. Bij onze vorige peiling, die liep van 17 tot
en met 27 februari, zei bijna de helft van de mensen die ‘zeker’ of
‘waarschijnlijk’ gaan stemmen bij de verkiezingen dat ze al een sterke
voorkeur hebben voor een partij. De andere helft twijfelde toen nog, in meer
of mindere mate, tussen verschillende partijen.
Reden genoeg om aan te nemen dat er nog van alles kan veranderen. Op
dinsdagavond is er nog een slotdebat. De media berichten op dinsdag en op
woensdag ook nog over de laatste campagneactiviteiten. Dit kan impact
hebben op de vraag of – en op welke partij – kiezers zullen stemmen. Bij de
Provinciale Statenverkiezingen in 2019 zei 13% van de kiezers pas op de
verkiezingsdag zelf nog een keuze te hebben gemaakt.


