
 

2003: verkiezingen op 22 januari 

Waarom waren er in 2003 alweer verkiezingen?  

Politieke verhoudingen in 2003 

Vijf maanden na de verkiezingen in 2002 

gaven de coalitiepartners CDA en VVD 

aan dat er niet viel samen te werken met 

de LPF. Twee ministers van de LPF 

hadden ruzie gekregen. Veel mensen die 

voor de LPF politiek actief werden, hadden 

helemaal geen ervaring in de politiek. 

Zonder een duidelijke leider bleek het 

lastig de partij bij elkaar te houden. Acht 

maanden na de vorige verkiezingen 

moesten mensen alweer naar de stembus. 

De overheidscampagne speelde hierop in 

en de campagneleus werd: “ U komt toch 

weer?”. Veel partijen maakten van de 

gelegenheid gebruik om een nieuw gezicht 

naar voren te schuiven. Het 

opkomstpercentage was voor 

Nederlandse begrippen best goed: rond 

de 80%. Er werd gezegd dat Pim Fortuyn 

de interesse in politiek had aangewakkerd.  

De LPF dacht dat de VVD en het CDA de 

val van het kabinet van tevoren samen 

hadden voorbereid om zonder de LPF 

door te regeren. Men vond het daarom 

zuiverder om nieuwe verkiezingen uit te 

schrijven.  

Verkiezingen in 2003 

Het CDA bleef de grootste partij. Het CDA 

wilde uitstralen dat het met Balkenende 

een betrouwbare coalitiepartner was. 

  

De VVD won vier zetels ten opzichte van 

het jaar ervoor. De LPF ging door al het 

interne geruzie terug naar 8 zetels. De 

kiezer gaf de partij dus geen tweede kans. 

 
De grootste winnaar was de PvdA: onder 

leiding van Wouter Bos won de partij 19 

zetels, bijna een verdubbeling. Gezien de 

verkiezingsuitslag was het logisch dat het 

CDA en de PvdA samen een kabinet 

zouden vormen, maar de 

onderhandelingen mislukten. Het CDA had 

al voor de verkiezingen aangegeven graag 

met de VVD een kabinet te vormen, maar 

met 72 zetels haalden ze geen 

meerderheid. Met deelname van D66 

konden ze wel rekenen op de steun van 

een meerderheid van de Kamer.   

  

Paul Rosenmöller (GroenLinks) schoof 

Femke Halsema naar voren. Wouter Bos 

moest de aanhang van de PvdA weer 

terugwinnen. Kars Veling van de 



 
ChristenUnie maakte plaats voor André 

Rouvoet. De Partij van de Dieren kreeg 

voor een nieuwkomer en bovendien een 

one-issue-partij redelijk wat stemmen, 

maar net niet genoeg voor een zetel. 

 

Wist je dat: 

 …Wouter Bos een beetje schrok 
van zijn populariteit, omdat hij 
helemaal geen minister-president 
wilde worden? 
    

 
 Dit leidde tot het kabinet Balkenende II (CDA, VVD, D66, totaal 78 zetels).  

 


