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1. VERKIEZINGEN VAN DE BRUSSELSE VERKOZENEN VOOR HET 
VLAAMS PARLEMENT1 

Het Vlaams Parlement is de wetgevende vergadering van de Vlaamse Gemeenschap 
en het Vlaams Gewest. De Vlaamse gemeenschapsmateries zijn niet enkel toepasselijk 
op het grondgebied van het Vlaams Gewest, maar ook op het grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bijgevolg is het Vlaams Parlement samengesteld uit 
niet enkel verkozenen van het Vlaams Gewest, maar ook van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. In 2019 telt het 124 verkozen gedeputeerden: 118 
gedeputeerden in het Vlaams Gewest en 6 gedeputeerden in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

De rechtstreekse algemene verkiezingen vinden om de vijf jaar plaats en vallen samen 
met de verkiezingen voor het Europees parlement. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is verdeeld in acht kieskantons die elk een of 
meerdere gemeenten tellen. De kiesresultaten zijn beschikbaar op het niveau van de 
gemeente, het kanton en het Gewest. 

Om te mogen stemmen als kiezer dient men Belg te zijn, de leeftijd van 18 jaar te 
hebben bereikt, ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters van een gemeente in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en niet te zijn uitgesloten of geschorst van het recht om 
te stemmen. 

Enkel de lijsten die ten minste 5 % hebben behaald van het algemeen totaal van de in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op geldige wijze uitgebrachte stemmen, worden 
toegelaten tot de zetelverdeling. Deze kiesdrempel van 5 % is toepasselijk op het totaal 
van de geldige stemmen. De verdeling van de zetels op de lijsten wordt berekend op 
basis van het systeem D’Hondt (meer informatie: 
http://www.elections.fgov.be/index.php?id=1671&L=1). 

                                                
1 Er bestaan geen gelijkwaardige verkiezingen voor de Franstaligen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
dus zijn er hiervoor geen statistieken beschikbaar. Het parlement van de Federatie Wallonië-Brussel is 
samengesteld uit alle 75 rechtstreeks verkozenen van het Waals parlement en de 19 leden die worden verkozen 
door de Franstalige taalgroep van de raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, binnen dit orgaan; het telt in 
totaal dus 94 leden (http://www.pfwb.be/le-parlement-se-presente/d-un-etat-unitaire-a-un-etat-federal/la-reforme-
des-institutions). 
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