
 Groningen, 31 januari 2013 
 
PERSBERICHT DOCUMENTATIECENTRUM NEDERLANDSE 
POLITIEKE PARTIJEN 
 
Gezamenlijk ledental van de Nederlandse politieke partijen stijgt in 2012 met 
1,2% 
 
 
In 2012 steeg het totale ledental van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde 
partijen van 311.311 op 1 januari 2012 tot 315.109 op 1 januari 2013 – een groei van 
1,2%. Dit beeld past in het patroon dat partijen het goed doen in jaren waarin er 
Tweede-Kamerverkiezingen zijn en er veel belangstelling in de media is voor politiek 
en partijen (zoals in 2002, 2003, 2006 en 2010), maar in de jaren daaropvolgend weer 
wat wegzakken (zie figuur 1). Grootste groeier, zowel in absoluut als relatief opzicht, 
was 50PLUS. Deze door Jan Nagel in 2011 opgerichte partij zag het ledental stijgen 
met bijna 4.500, wat neerkomt op meer dan een verdrievoudiging.  
 
Figuur 1. Gezamenlijk ledental Nederlandse politieke partijen, 1990-2013 
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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 2012 tot uitdrukking 
komt in het ledental per 1 januari 2013. 
 
 
 
 
 
 



Naast 50PLUS zagen ook D66, de PvdA, de PvdD, de SGP en de SP hun ledental 
toenemen. Daarbij is het opvallend dat de flinke groei voor D66, die in 2009 is 
begonnen, aanhield: de Democraten boekten een ledenwinst van bijna 10%. Ook de 
SGP deed het goed met 6%.   
 
Grootste verliezer in 2012 was de VVD. De teruggang van de liberalen van 7,5% zal 
sterk te maken hebben met de ophef die in de herfst van 2012 ontstond over het voor-
nemen van het tweede kabinet-Rutte om de zorgpremies inkomensafhankelijk te 
maken. Ook GroenLinks zag zijn ledenbestand krimpen, met 7,1%. Ook hier zullen 
interne conflicten (onder meer over de positie van politiek leider Jolande Sap) debet 
zijn geweest. Tot de verliezers behoorden verder het CDA en de ChristenUnie.  
 
Momenteel is 2,5% van de 12.689.810 kiesgerechtigden die Nederland bij de Tweede 
Kamerverkiezingen op 12 september 2012 telde, lid van een politieke partij. Dat is net 
zoveel als in 2011. In 2010 bedroeg deze zogeheten ‘organisatiegraad’ 2,6%.  
 
 
Voor meer informatie: 
 
Gerrit Voerman 
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Site: www.dnpp.nl 
 



 
Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 2011, 2012, 2013 
 

  
1 januari 

2011 
1 januari 

2012 
1 januari 2013 

 
totaal totaal totaal 

nieuwe 
leden 

uitgeschre 
-ven leden

saldo % 

CDA 65.905 61.294 59.126 2.385 4.553 -2.168 -3,5 

Christen-
Unie 

25.489 24.776 a) 24.067 1.182 1.891 -709 -2,9 

D66 21.599 21.319 b) 23.344 4.266 2.241 +2.025 +9,5 

GroenLinks 27.477 25.711 c) 23.896 1.732 3.505 -1.815 d) -7,1 

PvdA 55.723 54.279 55.564 6.423 5.053 +1.285 e) +2,4 

PvdD 11.610 12.250 12.519 1.360 1.091 +269 +2,2 

SGP 27.687 27.947 f) 29.648 2.613 912 +1.701 +6,1 

SP 46.308 44.186 45.815 5.080 3.451 +1.629 +3,7 

VVD 37.942 38.228 g) 35.362 2.925 5.791 -2.866 -7,5 

50PLUS - 1.321 5.768 4.896 449 +4.447 +336,6 

Totaal 319.740 311.311 h) 315.109 32.862 28.937 +3.798 i) +1,2 

 
 
a) gecorrigeerd ten opzichte van de opgave van januari 2012  (24.701) 
b) gecorrigeerd ten opzichte van de opgave van januari 2012  (21.985) 
c) gecorrigeerd ten opzichte van de opgave van januari 2012  (26.505) 
d) het verschil tussen het ledental van 1 januari 2012 en het ledental van 1 januari 2013 
enerzijds en het verschil tussen het aantal in- en uitgeschreven leden in 2012 anderzijds is 
niet geheel identiek (42 leden verschil) 
e) het verschil tussen het ledental van 1 januari 2012 en het ledental van 1 januari 2013 
enerzijds en het verschil tussen het aantal in- en uitgeschreven leden in 2012 anderzijds is 
niet geheel identiek (85 leden verschil) 
f) gecorrigeerd ten opzichte van de opgave van januari 2012 (28.048) 
g) gecorrigeerd ten opzichte van de opgave van januari 2012 (38.412) 
h) gewijzigd door aanpassing ledentallen ChristenUnie, D66, GroenLinks, SGP en 
VVD (was in januari 2012 312.981) 
i) verschil van 127 leden tussen het totale ledental van 1 januari 2012 en het totale leden    
tal van 1 januari 2013 enerzijds en het verschil tussen het totale aantal  in- en uitgeschre-
ven leden in 2012 anderzijds (zie bij voetnoot d en e) 
 
 
N.B.: De PVV heeft geen leden; het is niet mogelijk om van deze partij lid te worden.  


