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PERSBERICHT DOCUMENTATIECENTRUM NEDERLANDSE 

POLITIEKE PARTIJEN 

 

Aantal leden van de politieke partijen daalt in 2008 licht 
  

Net als in 2007 is in 2008 het totale ledental van de in de Tweede Kamer vertegen-

woordigde partijen gedaald. De PvdA ging met ruim 2.800 leden (4,8%) achteruit, het 

CDA met bijna 1.100 leden (1,6%). Verder boekte de ChristenUnie een verlies van 

ruim 900 leden (3,4%). Daarmee verloren alledrie de partijen die deel uitmaken van 

het kabinet alle leden. Ook oppositiepartij GroenLinks moest inleveren: haar ledental 

zakte met bijna 1.100 (5,0%). De partij zet daarmee de lijn van 2007 voort, toen zij 

7,0 % verloor. De partijen die in de min zaten kregen er overigens ook wel leden bij, 

maar moesten er meer uitschrijven. 

 

De overige oppositiepartijen boekten winst. Opvallend is de vooruitgang van D66 met 

ruim 2.000 leden (20,0%), hetgeen de electorale winst weerspiegelt die zich voor deze 

partij in de opiniepeilingen aftekent. Even opmerkelijk is het herstel van de VVD 

(bijana 900 leden winst; 2,4%). In 2007 moesten de liberalen nog een achteruitgang 

van bijna 10% boeken, die mede te maken had met de interne perikelen rond Rita 

Verdonk. De PvdD bleef snel groeien; in 2007 met 9,5%, het afgelopen jaar met bijna 

15%. SGP en SP gingen licht vooruit (resp. 0,1% en 0,4). Daarmee lijkt de periode 

van uitbundige groei voor de laatstgenoemde partij (althans voorlopig) te zijn 

afgesloten. In 2006 steeg het ledental van de SP nog met ruim 13%; in 2007 noteerde 

de partij voor het eerst een gering verlies, in 2008 zoals vermeld een bescheiden 

winst.  

 

Al met al vertoont het jaar 2008 een lichte afname van het totale ledental van de 

Nederlandse politieke partijen, net als in 2007, 2005 en 2004. In 2006 ging het totale 

aantal omhoog, vooral door de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen. Tel-

den de in de Tweede Kamer zitting hebbende partijen na het verkiezingsjaar 2006 in 

januari 2007 gezamenlijk 317.714 leden en in begin 2008 309.416 leden, in januari 

2009 komt hun totaal uit op 307.700 leden – een afname van 1.716 leden 0,6%). 

Daarmee hield de teruggang aan, zij het beperkter dan in 2007 (een daling van ruim 

8.000 leden; 2,6%). Momenteel is 2,5 % van de ruim 12 miljoen kiesgerechtigden in 

Nederland lid van een politieke partij. 

 

Voor meer informatie: 

 

Gerrit Voerman 

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 

Broerstraat 4 

9712 CP Groningen 

Tel: 050-363 68 30 

 06-13975457 

Fax:  050-363 72 56 

E-mail: g.voerman@rug.nl 

Site:  www.dnpp.nl 



Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 2007, 2008 en 2009 

 

 

1 januari  

2007 

1 januari 

2008 

1 januari  

2009 

 

 
totaal totaal totaal 

nieuwe 

leden 

uitge-

schre-

ven 

leden 

saldo % 

CDA 69.560 69.200 68.102 2.877 3.975 - 1.098 - 1,6 

Christen-

Unie 
26.673 27.683 26.745 656 1.594 - 938 -3,4 

D66 10.299  10.357a) 12.432 3.913 1.838  + 2.075 + 20,0 

GroenLinks 23.539  21.901 20.815 1.315 2.401 - 1.086 - 5,0 

PvdA 62.846 59.327 56.507 2.283 5.144 - 2.820 b) - 4,8 

PvdD 6.370 6.972 8.012 1.515 475 + 1.040 + 14,9 

SGP 26.838  26.906 26.940 c) d) + 34 + 0,10 

SP 50.740 50.238 50.444 3.651 3.445 + 206 + 0,4 

VVD 40.849 36.832 37.703 3.738 2.867 + 871 + 2,4 

Totaal 317.714  309.416 e) 307.700  19.948   21.739 - 1.716  

 

 

N.B.: De PVV en ToN hebben geen leden; het is niet mogelijk om lid te worden.  

 

a) gecorrigeerd ten opzichte van de opgave van januari 2008 (10.370) 

b) bij de PvdA is het verschil tussen het ledental van 1 januari 2008 en (het onder 

voorbehoud gegeven) ledental van 1 januari 2009 enerzijds en het verschil 

tussen het aantal in- en uitgeschreven leden in 2008 anderzijds niet geheel 

identiek (41 leden verschil) 

c) geen opgave 

d) geen opgave 

e) gewijzigd ten gevolge van de correctie van het ledental van D66 

 


