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CONTROLE OP DE POLITIE-, INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN 
 

Huishoudelijk reglement van de commissie bedoeld in artikel 66bis, § 1, eerste lid, van de wet van 
18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het 

coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 
 

(door de Kamer in plenaire vergadering van 26 maart 2015 goedgekeurd) 
 
 

Artikel 1 
 

Overeenkomstig artikel 39 van het Reglement van de Kamer vergadert de commissie die belast is met 
de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast Comité I, als bedoeld in artikel 66bis van de wet van 
18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan 
voor de dreigingsanalyse, hierna “de commissie” genoemd, met gesloten deuren, tenzij de commissie 
daar anders over beslist. 

 
Overeenkomstig artikel 66bis, § 3, van voormelde wet, vergadert de commissie minstens eenmaal per 

kwartaal. 
 

Art. 2 
 

De commissie wordt bijeengeroepen door haar voorzitter of, overeenkomstig artikel 66bis, § 3, van 
voormelde wet, door een meerderheid van haar leden. Overeenkomstig diezelfde bepaling kan de 
commissie bovendien vergaderen ofwel op verzoek van de voorzitter van het Vast Comité P of de 
voorzitter van het Vast Comité I, ofwel op verzoek van de meerderheid van de leden van een van de 
Vaste Comités. 
 

Art. 3 
 

De commissie houdt aparte vergaderingen naargelang ze dossiers van het Vast Comité P dan wel van 
het Vast Comité I behandelt en wanneer ze hun respectief jaarverslag behandelt. 

 
De commissie komt bijeen in aanwezigheid van de twee comités om de resultaten te bespreken van de 

gemeenschappelijke enquêtes die de Kamer tegelijkertijd aan het Vast Comité P en aan het Vast Comité 
I heeft gevraagd. 
 

Art. 4 
 

De commissie kan geldig vergaderen ongeacht het aantal aanwezige leden. 
 

Art. 5 
 

De commissie kan het advies inwinnen van personen of van instanties van buiten de Kamer. 
 

Art. 6 
 

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt. 
 
Die notulen worden noch gedrukt, noch vertaald, noch uitgedeeld. Ze worden bewaard op het 

secretariaat van de commissie, waar de leden ze kunnen inkijken. 
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Art. 7 
 

De leden van de commissie nemen de nodige maatregelen om de vertrouwelijke aard te waarborgen 
van de feiten, handelingen of inlichtingen waarvan zij wegens hun functie kennis krijgen en zijn verplicht 
het vertrouwelijk karakter ervan te bewaren. Ze bewaren de geheimen die hen zijn toevertrouwd tijdens 
de uitoefening van hun mandaat, zelfs nadat hun mandaat is afgelopen. 

 
Elke schending van die verplichting tot vertrouwelijkheid wordt gestraft overeenkomstig artikel 67 van 

het Reglement van de Kamer. 
 

Art. 8 
 

De door de comités overgezonden verslagen zijn enkel bestemd voor de leden van de commissie ten 
persoonlijke titel. De bestemmelingen van de verslagen met “beperkte verspreiding” moeten 
identificeerbaar zijn. Op verzoek van de comités of van de commissievoorzitter mogen bepaalde 
verslagen enkel op het commissiesecretariaat geraadpleegd worden; bij de raadpleging ter plaatse 
mogen geen nota’s of kopieën gemaakt worden en mag er geen gebruik gemaakt worden van een 
dictafoon. 
 


