
Groningen, 12 februari 2019 

 

GEZAMENLIJK LEDENTAL NEDERLANDSE POLITIEKE PARTIJEN 

DAALT LICHT 

 

In 2018 is het totale ledental van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen 

licht gedaald, van 317.081 op 1 januari 2018 tot 315.019 op 1 januari 2019  – een 

teruggang van ruim 2000 leden (0,7%), zo blijkt uit cijfers die zijn verzameld door het 

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit 

Groningen (zie de tabel aan het slot van dit persbericht). In 2017 steeg het gezamen-

lijke ledental nog behoorlijk (met bijna 10%), zoals vaker in jaren waarin er Tweede 

Kamerverkiezingen worden gehouden en er veel belangstelling van de media is voor 

politiek en partijen (zoals in 2002, 2003, 2006, 2010 en 2012). Vervolgens zakt het 

ledental vaak in de jaren daaropvolgend weer wat weg (zie figuur 1).  

 

In 2018 was Forum voor Democratie, net als in 2017, de grootste groeier; de partij 

kreeg er netto bijna 7.800 leden bij (34%) en kwam uit op bijna 31.000 leden. Daar-

mee is Forum, dat in september 2016 werd opgericht en bij de Tweede Kamerverkie-

zingen van maart 2017 twee zetels behaalde, in 2018 de vierde partij van het land 

geworden. De PvdD groeide in 2018 verder (5,5%), evenals DENK (5,4%).  

 

Grote verliezers in 2018 waren de middenpartijen D66 (8,2%), VVD (7,7%), CDA 

(7,5%) en PvdA (5,8%). De VVD is momenteel qua ledental de achtste partij van 

Nederland. Het verschil tussen het CDA, sinds zijn oprichting in 1980 altijd de groot-

ste partij, en de PvdA is met zo’n 700 leden nog nooit zo klein geweest. De leden-

tallen van deze twee partijen lopen overigens al decennia terug. Ook 50PLUS verloor 

aanzienlijk (6,2%).  

 

Vier partijen bleven min of meer stabiel. Lichte winst boekten GroenLinks (1,4%) en 

de ChristenUnie (0,4%); een kleine teruggang noteerden de SP (0,5%) en de SGP 

(0,8%).  

 

Momenteel is 2,4% van de 12.950.685 kiesgerechtigden die Nederland bij de Tweede 

Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 telde, lid van een politieke partij.  

 

  



Figuur 1. Gezamenlijk ledental Nederlandse politieke partijen, met vet aangegeven de 

jaren waarin Tweede Kamerverkiezingen plaatsvonden, 1990-2019 

 

 
 

NB: De ledentallen zijn in deze grafiek weergegeven per 1 januari. Dat betekent bij-

voorbeeld dat de groei van het gezamenlijke ledental over 2018 tot uitdrukking komt 

in het ledental per 1 januari 2019. 

 

 

Voor meer informatie: 

 

Gerrit Voerman 

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 

Broerstraat 4, 9712 CP Groningen 

Tel: 050-363 68 30 / 06-1397 5457 

E-mail: g.voerman@rug.nl 

Site: www.dnpp.nl 
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Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 2017, 2018 en 2019 
 

  
1 januari 

2017 

1 januari 

2018 

1 januari  

2019 

 totaal totaal totaal 

inge-

schre-

ven 

leden 

uitge-

schre- 

ven 

leden 

saldo % 

CDA 48.775  46.630 43.133 1.154 4.651 -3497 -7,5 

Christen-

Unie 
23.695 25.071 25.170 1.069 970 99 0,4 

D66  26.284 28.820 26.451 1.771 4.140 -2.369 -8,2 

DENK 3.425 3.488 a) 3.678 373 183 190 5,4 

FvD -  22.884 30.674 8.472 682 7.790 34,0 

GroenLinks 23.389 28.429 28.829 2.717 2.317 400 1,4 

PvdA 46.162 45.040 42.416 1.319 3.943 -2.624 -5,8 

PvdD  12.866 16.156 17.043 1.850 963 887 5,5 

SGP  30.122 30.325 b) 30.081 655 899 -244 -0,8 

SP 39.571 36.465 36.286 4.065 4.111 -179 c) -0,5 

VVD 26.497 27.692 25.557 2.370 4.505 -2.135 -7,7 

50PLUS 6.180 6.081 5.701 - - -380 -6,2 

Totaal 289.276  317.081 d) 315.019   -2.062 -0,7 

 

a) ten gevolge van de aanpassing van het ledental van DENK gecorrigeerd ten 

opzichte van de opgave van 1 januari 2018 (3.658). 

b) ten gevolge van de aanpassing van het ledental van de SGP gecorrigeerd ten 

opzichte van de opgave van januari 2018 (30.399) 

c) het saldo van het totaal aantal in- en uitgeschreven leden van de SP komt niet 

geheel overeen met het verschil tussen het ledental van 1 januari 2018 en 1 januari 

2019.  

d) ten gevolge van de aanpassing van het ledental van DENK en de SGP gecorrigeerd 

ten opzichte van de opgave van 1 januari 2018 (317.251). 

 

NB: De PVV heeft geen leden; het is niet mogelijk om van deze partij lid te worden.  

 

 


