
 
TWEEDE-KAMERVERKIEZINGEN 1967 

Een spectaculaire winst voor nieuwkomer 
D66 (zeven zetels), groei voor de 
Boerenpartij (vier zetels) en flink verlies 
voor KVP (acht zetels) en PvdA (zes 
zetels). Dat zijn de belangrijkste verschuivingen bij deze Tweede Kamer verkiezingen.  

Nadat een poging om een kabinet-Biesheu-
vel te vormen is mislukt, komt in april het 
kabinet-De Jong tot stand, waaraan KVP, 
VVD, ARP en CHU deelnemen.  
Het centrum-rechtse Kabinet-De Jong 
(1967-1971) is het eerste uit de parlemen-
taire geschiedenis dat zonder tussentijdse 
crises de volle vier jaar uitzit. Minister-
president De Jong is afkomstig uit de KVP.  
 
Bij deze verkiezingen hebben voor het eerst 
21- tot 23-jarigen actief stemrecht. 
 
 

verkiezingsdatum 15 februari 1967
aantal uitgebrachte stemmen 7.076.328
percentage geldige stemmen 94,9

Partij pct. zetels winst/verlies 
KVP 26,5 42 -8
PvdA 23,5 37 -6
VVD 10,7 17 +1
ARP 9,9 15 +2
CHU 8,1 12 -1
Boerenpartij 4,7 7 +4
D66 4,4 7 +7
CPN 3,6 5 +1
PSP 2,8 4  
SGP 2.0 3  
GPV 0,8 1 

 
 
 
 

Kernenergie in de verkiezingsprogramma’s 

‘Program van actie 1967-1971’  
ARP Tweede-Kamerverkiezingen 1967 

 
X. Cultuur 
De A.R. Partij acht het voor de toekomstige positie van ons land in de wereld van grote 
betekenis, dat door samenwerking van Overheid en bedrijfsleven in toenemende mate een 
doeltreffend aandeel wordt genomen in de moderne technologische ontwikkeling, vooral ten 
aanzien van de vreedzame toepassing van kernenergie. Een goed gecoördineerd en centraal 
geleid programma is daarbij van groot belang. (…) 
XVI. Economische en monetaire politiek 
(…) c. een krachtig streven, dat ons land in de toepassing van de kernenergie met de tijd 
meegaat; 

 
Werkprogram 1967-1971  
KVP Tweede-Kamerverkiezingen 1967 

 
Welzijn en welvaart voor allen 
In de nieuwe parlementaire periode zal een aantal belangrijke taken 
moeten worden aangepakt en voortgezet om tot een hoger welzijn en 
grotere welvaart te komen. Wil de mens in de komende tijd gelukkig 
kunnen zijn, dan zal meer dan in het verleden een doelbewust 
welzijnsbeleid gevoerd moeten worden.  
Daarom wil de K.V.P.: 
(…) een gecoördineerd energiebeleid (kolen, gas, olie, kernenergie) in 
verband met de stijgende energie-behoeften; (…) 

 



Programma. PvdA Tweede-Kamerverkiezingen 1967 
 
Een bijdrage aan ontwapening en wereldvrede 
1. het voorrang geven aan een verdrag om spreiding van kernwapens 
tegen te gaan, aan een uitbreiding van het kernstopverdrag met de onder-
grondse proeven en aan het plaatsen van alle vormen van vreedzaam 
gebruik van atoomenergie onder controle van het Internationaal Atoom 
Agentschap te Wenen; oprichting van een nationaal instituut voor 
vredesvraagstukken; (…) 
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