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Wat is het effect van blanco, ongeldig en niet gaan stemmen? 

 

Stemmen voor de verkiezingen kan je op alle mogelijke manieren. Ieder kiest voor zich wat 
voor hem of haar het beste past. Degelijk geïnformeerd zijn is onmisbaar om naar de 
stembus te stappen. 

Wat als je nu niet tevreden bent over de huidige politiek of het kan je niet schelen hoe de 
verkiezingen verlopen en welke uitslag men behaald.  

Dan kan je niet gaan stemmen, ongeldig stemmen en blanco stemmen. Is dat wel slim om 
dat te doen? Kijk even naar onderstaande hypothetische voorbeelden. 

Voorbeeld 1. 
Er zijn 100.000 stemgerechtigden en er zijn 4 partijen, blauw, rood, groen en geel. De 
kleuren zijn fictief genomen en verwijzen naar geen enkele partij. 
Elke partij is even populair en krijgt gelijke delen van 25.000 stemmen. Status quo dus. 
 
Voorbeeld 2. 
Er zijn 100.000 stemgerechtigden en er zijn 4 partijen, blauw, rood, groen en geel. Maar 
20.000 stemgerechtigden willen voor een eigen reden niet gaan stemmen, ongeldig 
stemmen of blanco stemmen. Die 20.000 stemmen tellen dus wettelijk niet mee. 
Elke partij is even populair en krijgt gelijke delen van 20.000 stemmen. Status quo dus. 
 
Voorbeeld 3. 
De stemgerechtigden die blanco, ongeldig of niet gaan stemmen worden degelijk ingelicht 
dat er met hun stem niets wordt gedaan en dat ze dus akkoord gaan met het resultaat van 
de verkiezingen zoals in voorbeeld 2. Daardoor komen ze in actie en gaan dus toch een 
stem uitbrengen. 
5000 blanco geven nu hun stem aan de blauw, 7000 ongeldige geven hun stem aan groen 
en 6000 gaan toch stemmen en stemmen voor geel. 2000 stemmen blijven blanco, ongeldig 
of stemmen niet. 

Hoe ziet de uitslag er nu uit? 

Rood heeft 20.000 stemmen, de 4de grootste partij. 
Groen heeft 20.000 + 7.000 = 27.000 stemmen, de grootste partij. 
Geel heeft 20.000 + 6.000 = 26.000 stemmen, de 2de grootste partij. 
Blauw heeft 20.000 + 5.000 = 25.000 stemmen, de 3de grootste partij. 
2.000 stemmen blijven verloren en worden niet benut. 
 
De volgorde van de verkiezingsuitslag is nu : groen, geel, blauw en rood. 
De stemming van de blanco, ongeldig en niet stemmen heeft de uitslag helemaal doen 
veranderen. Indien de 2000 laatste stemmen voor geel opkomen heeft die 28000 stemmen 
en is de grootste partij geworden. 

Een blanco stem kan je beter goed gebruiken. Ook al ben je niet akkoord met de gang 
van zaken, je stem heeft altijd invloed op de verkiezingen. Gooi jouw stem niet weg. 


