
 

 

Formele beschrijving voor het bereken van de uitslag 
Deze formele beschrijving heeft betrekking op het vaststellen van de uitslag van een referendum 

door het centraal stembureau. Het vaststellen van de uitslag dient overeenkomstig hoofdstuk 10 

(artikel 71 t/m 86) van de Wet raadgevend referendum plaats te vinden. De volgende stappen 

dienen hierbij te worden gevolgd: 

1. Vaststellen van de landelijke totalen (artikel 79 Wrr) 

A. Voor het vaststellen van de landelijke totalen worden de afzonderlijke aantalen van alle 

kieskringen opgeteld, het resultaat van de optellingen geeft het: 

- totaal aantal voor stemmen (a); 

- totaal aantal tegen stemmen (b); 

- totaal aantal blanco stemmen (c); 

- totaal aantal ongeldige stemmen (e); 

- totaal aantal kiesgerechtigden (f); 

- totaal aantal stemmen die bij volmacht is uitgebracht (g). 

B. Het totaal aantal voor (a), tegen (b) en blanco (c) stemmen wordt bij elkaar opgeteld, dit geeft 
het: 

- totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen (d). 
 
C. Voor het vaststellen van het verschil tussen het totaal aantal tot de stemming toegelaten 
kiezers en het totaal aantal uitgebrachte stemmen worden de afzonderlijke aantalen van alle 
kieskringen opgeteld, het resultaat van de optellingen geeft het: 

- aantal te veel uitgebrachte stemmen; 

- aantal te weinig uitgebrachte stemmen; 

 

2. Bepalen van de opkomst (artikel 80 Wrr) 

A. Het totaal aantal uitgebrachte stemmen wordt bepaald, hiertoe wordt het totaal aantal 

geldige stemmen (d) en totaal aantal ongeldige stemmen (e) opgeteld. 

B. De opkomst wordt bepaald door het totaal aantal uitgebrachte stemmen (d + e) te delen 

door het totaal aantal kiesgerechtigden (f). 

C. Het opkomst percentage wordt vastgesteld door de opkomst te vermenigvuldigen met 

100. 

 

3. Vaststellen van het percentage voor en tegen stemmen (artikel 81 Wrr) 

A. Het percentage voor stemmen wordt verkregen door: het totaal aantal voor stemmen 

(a) te delen door het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen (d) en vervolgens te 

vermenigvuldigen met 100. 

B. Het percentage tegen stemmen wordt verkregen door: het totaal aantal tegen stemmen 

(b) te delen door het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen (d) en vervolgens te 

vermenigvuldig met 100. 

 

  


