
Groningen, 20 januari 2011 
 
PERSBERICHT DOCUMENTATIECENTRUM NEDERLANDSE 
POLITIEKE PARTIJEN 
 
Gezamenlijke ledental van de Nederlandse politieke partijen stijgt in 2010 met 
3,9% en bereikt niveau van midden jaren negentig  
 
 
In 2010 hebben bijna alle in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen 
leden gewonnen. Het totale ledental steeg van 307.502 op 1 januari 2010 tot 319.552 
op 1 januari 2011 – een toename van 3,9%. Het feit dat er in 2010 verkiezingen voor 
de Tweede Kamer zijn gehouden, zal op de groei van invloed zijn geweest. Het leden-
tal steeg eerder ook in de verkiezingsjaren 2002 (6,8%), 2003 (1,6%) en 2006 (5,8), 
waarna weer een daling volgde (zie figuur 1). Hoewel het groeipercentage over 2010 
is achtergebleven bij 2002 en 2006, bevindt het totale ledental van de Nederlandse 
politieke partijen zich op het hoogste niveau sinds het midden van de jaren negentig. 
Het had nog hoger kunnen liggen wanneer de PVV leden zou toelaten; gezien haar 
electorale aandeel (15,5%) had de partij van Wilders waarschijnlijk duizenden leden 
kunnen inschrijven. 
 
 
Figuur 1. Gezamenlijk ledental Nederlandse politieke partijen, 1990-2011 
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N.B.: de ledentallen zijn in deze grafiek weergegeven per 1 januari. Dat betekent bij-
voorbeeld dat de toename van het gezamenlijke ledental over 2010 tot uitdrukking 
komt in het ledental per 1 januari 2011. 
 
 



Grootste stijger in 2010 is GroenLinks, dat netto ruim 6.000 leden won (een toename 
van 28,9%). Op de tweede plaats komt D66, met 3.000 leden erbij (16,7%). Daarna 
volgt de PvdD, die het ledental met 1.300 zag stijgen (12,6%). Opmerkelijk is ook de 
vooruitgang van de VVD. De liberalen boekten voor het eerst sinds 1982 aanzienlijke 
winst (7%) en kwamen op bijna 38.000 leden uit. Ook de PvdA ging vooruit – zij het 
licht – met 1,9%, net als de SGP.  
 
De verliezers in 2010 waren het CDA en de ChristenUnie, elk met 2,5%. Het CDA 
hield zich redelijk staande, gezien het bewogen jaar dat de partij achter de rug heeft 
(zware nederlaag bij de Kamerverkiezingen, het vertrek van politiek leider Balken-
ende, een roerige kabinetsformatie en een turbulent partijcongres waar een tweederde 
meerderheid instemde met de door de PVV gedoogde minderheidscoalitie). Vanaf juli 
2010 bedankten zo’n 1.000 leden om inhoudelijke motieven, waarvan 600 leden 
redenen aangaven die met het gedoogkabinet te maken hadden. In de weken na het 
partijcongres van 2 oktober daarentegen meldden zich 1.100 nieuwe leden aan.  
 
Ook de ChristenUnie moest in 2010 een veer laten. Een deel van de leden die bedank-
ten zegde op vanwege het minder herkenbare profiel van de partij als gevolg van de 
deelname aan het vierde kabinet-Balkenende met CDA en PvdA. 
 
Opvallend is ook het aanhoudende verlies van de SP, al was de netto-teruggang in 
2010 met 199 leden veel minder groot dan het jaar ervoor (bijna 4.000 minder). Vol-
gens de partij heeft zich sinds het aantreden van de nieuwe partijleider Emile Roemer 
een bescheiden winst voorgedaan.  
 
Momenteel is 2,6% van de 12.524.152 kiesgerechtigden die Nederland op 9 juni 2010 
telde, lid van een politieke partij. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van 2009 
toen deze zogeheten ‘organisatiegraad’ 2,5% bedroeg.  
 
 
Voor meer informatie: 
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Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 2009, 2010, 2011 
 

 
1 januari 

2009 

1 januari  

2010 
1 januari 2011 

 
 

totaal totaal totaal 
nieuwe 
leden 

uitgeschre
-ven leden 

saldo % 

CDA 68.102 67.592 65.905 3.484 5.171 - 1.687 - 2,5 

Christen-
Unie 

26.745 26.140 a) 25.480 864 1.524 - 660 - 2,5 

D66 12.305 18.507 21.599 5.097 2.005 + 3.092 + 16,7 

GroenLinks 20.324  21.315 b) 27.472 8.026 1.869 + 6.157 + 28,9 

PvdA 56.456  54.504 55.549 4.598 3.553 + 1.045 + 1,9 

PvdD 8.012 10.310 11.610 1.980 680 + 1.300 + 12,6 

SGP 26.962 27.162 c) 27.687 1.505 980 + 525 + 1,9 

SP 50.444 46.507 46.308 3.765 3.964 - 199 - 0,4 

VVD 36.159  35.465 d) 37.942 5.642 3.165 + 2.477 + 7,0 

Totaal 305.509  307.502 e) 319.552 34.961 22.911 12.050 + 3,9 

 
a) gecorrigeerd ten opzichte van de opgave van januari 2010 (26.441)  
b) gecorrigeerd ten opzichte van de opgave van januari 2010 (20.961) 
c) gecorrigeerd ten opzichte van de opgave van januari 2010 (27.196)  
d) gecorrigeerd ten opzichte van de opgave van januari 2010 (36.371)  
e) gewijzigd door aanpassing ledentallen ChristenUnie, GroenLinks, SGP en VVD  
    (was in januari 2010 308.389) 
 
N.B.: De PVV heeft geen leden; het is niet mogelijk om van deze partij lid te worden.  


