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den eveneens effecten van de wettelijke
kiesdrempel. Twee zetels in het federale
Parlement, en vijf ze tels op het regio nale niveau werden door de kiesdrempel
anders toegewezen. Opnieuw waren de

mechanische effecten van de kiesdrempel dus beperkt . Alleen de toekomst kan
uitwijzen wat het langetermij neffec t van
de wettelijke kiesdrempel in België zal
zijn.
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