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SAMENSTELLING VAN DE GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE
Berekeningswijzen voor de verdeling van de mandaten

Inleiding
Deze nota beschrijft twee mogelijke berekeningswijzen voor de verdeling van de mandaten in de
gemengde parlementaire commissie “Evaluatie van de staatshervormingen sedert 1970”, met als
uitgangspunt dat zij paritair is samengesteld uit 14 kamerleden en 14 senatoren.
In de eerste simulatie wordt weergegeven hoe de 14 mandaten in de Senaatsdelegatie met toepassing
van artikel 77 van het reglement van de Senaat evenredig tussen de fracties zouden worden verdeeld.
In de tweede simulatie wordt weergegeven hoe de 28 mandaten in de volledige commissie volgens de
evenredige vertegenwoordiging zouden worden verdeeld tussen de gemengde fracties, waarbij de
zetelaantallen van de fracties van Kamer en Senaat worden opgeteld.

1. Toepassing van de evenredige vertegenwoordiging per delegatie
De 14 mandaten voor senatoren worden verdeeld tussen de fracties van de Senaat op grond van hun
zetelaantal in de Senaat (toepassing van artikel 77 van het reglement). Dit is de verdelingsregel die
wordt toegepast voor de door de Senaat onder zijn leden te verrichten benoemingen en die dus ook
onder meer op de Senaatsdelegaties in het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
en in de parlementaire overlegcommissie wordt toegepast.
Fracties

Zetels

Mandaten in Senaatsdelegatie (totaal 14)

N-VA

9

2

Ecolo-Groen

9

2

Vlaams Belang

7

2

PS

7

2

MR

7

2

CD&V

5

1

Open Vld

5

1

PTB-PVDA

5

1

Vooruit

4

1

cdH

2

-

Het resultaat van deze berekening stemt overeen met de verdeling van de mandaten tussen de
Senaatsfracties zoals zij wordt voorgesteld in de nota die op 17 mei aan het Bureau werd voorgelegd.

2. Toepassing van de evenredige vertegenwoordiging op de volledige commissie
De 28 mandaten in de commissie worden verdeeld tussen de “gemengde fracties” op grond van hun
opgetelde zetelaantallen in de Senaat en in de Kamer.1
“Gemengde fracties” (zetelaantallen Senaat + Kamer) Aantal mandaten in commissie (totaal: 28)
N-VA

9 + 24 = 33

5

Ecolo-Groen

9 + 21 = 30

4

PS

7 + 19 = 26

4

Vlaams Belang

7 + 18 = 25

3

MR

7 + 14 = 21

3

CD&V

5 + 12 = 17

2

Open Vld

5 + 12 = 17

2

PTB-PVDA

5 + 12 = 17

2

Vooruit

4 + 9 = 13

2

cdH

2+5=7

1

Men kan er ook voor kiezen de sterkte van de “gemengde fracties” te bepalen op grond van hun
opgetelde “relatieve” zetelaantallen in de Senaat en in de Kamer. Het “relatieve zetelaantal” van een
fractie is het percentage van het totale aantal zetels in de assemblee. (Voorbeeld: N-VA heeft 9 van de
60 zetels in de Senaat; het relatieve zetelaantal van N-VA in de Senaat is 15). Deze berekening kent
een gelijk gewicht toe aan de fracties van de Senaat en de Kamer. Zij biedt het voordeel dat er in
gelijke mate rekening wordt gehouden met de relatieve grootte van de Senaatsfracties, die
grotendeels wordt bepaald door de verkiezingen voor de deelstaatparlementen, als met de relatieve
grootte van de Kamerfracties, die wordt bepaald door de verkiezingen voor de Kamer.
Hoewel deze berekeningswijze tot (beperkte) wijzigingen in de relatieve krachtsverhoudingen tussen
de “gemengde fracties” leidt, blijft de verdeling van de 28 mandaten dezelfde, zoals blijkt uit de
volgende tabel:

1

De regel van artikel 77-1, derde lid, van het reglement voor de bepaling van de voorrang bij gelijke fractiesterkte
kan niet worden toegepast op “gemengde fracties”. In dit geval (28 mandaten) heeft hij echter geen invloed op
het aantal mandaten dat aan elke “gemengde fractie” toekomt.

“Gemengde fracties” (zetelaantallen Senaat + Kamer) Aantal mandaten in commissie (totaal: 28)
N-VA

15 + 16 = 31

5

Ecolo-Groen

15 + 14 = 29

4

PS

11,67 + 13,33 = 25

4

Vlaams Belang

11,67 + 12 = 23,67

3

MR

11,67 + 9,33 = 21

3

CD&V

8,33 + 8 = 16,33

2

Open Vld

8,33 + 8 = 16,33

2

PTB-PVDA

8,33 + 8 = 16,33

2

Vooruit

6,67 + 6 = 12,67

2

cdH

3,33 + 3,33 = 6,67

1

***
Aangezien de 28 mandaten gelijk verdeeld moeten worden tussen de Senaat (14) en de Kamer (14),
worden de mandaten van elke “gemengde fractie” gelijk verdeeld tussen de Senaats- en de
Kamerfractie. Na de eerste verdeling blijven 4 mandaten over (het 5de van N-VA, het 3de van Vlaams
Belang en van MR en het enige van cdH). Twee mandaten daarvan moeten aan een Senaatsfractie
toekomen, de twee andere aan een Kamerfractie.
In de aan het Bureau voorgelegde nota werden het derde mandaat van Vlaams Belang en het derde
mandaat van MR toegekend aan de Senaatsfracties, zodat de verdeling van de 14 mandaten in de
Senaatsdelegatie volkomen overeenstemt met de verdeling van de mandaten overeenkomstig artikel
77 van het Reglement.

Besluit
Alle berekeningswijzen leiden tot dezelfde verdeling van de 14 mandaten in de Senaatsdelegatie,
waarbij het resultaat steeds overeenkomt met de in artikel 77 van het reglement voorgeschreven
benoeming overeenkomstig de evenredige vertegenwoordiging van de fracties. Dat geldt ook voor de
berekeningswijze met relatieve zetelaantallen, waarbij de Senaatsfracties en de Kamerfracties
eenzelfde soortelijk gewicht krijgen.

