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LEGERAANKOPEN EN -VERKOPEN 

 
Administratief protocol tussen de bijzondere commissie Legeraankopen en -verkopen van de 

Kamer van volksvertegenwoordigers en de minister van Defensie 

 
Tussen de bijzondere commissie Legeraankopen en -verkopen van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers, vertegenwoordigd door haar voorzitter, enerzijds, en de minister van Defensie, 
anderzijds, wordt overeengekomen: 

 
1. Onder voorbehoud van het recht om dossiers op te vragen ongeacht het bedrag waarop zij 

betrekking hebben, is de bijzondere commissie Legeraankopen en -verkopen bevoegd voor het 
onderzoek van de volgende lijsten, voor zover de individueel hernomen dossiers op jaarbasis een 
geschatte minimumwaarde van 2.200.000 EUR exclusief BTW vertegenwoordigen: 

 
a. het jaarlijkse behoeftenoverzicht voor aankoopopdrachten op de basisallocaties 7410** in 

zoverre het vervoermaterieel voor militaire inzet betreft, op de basisallocaties 7422** in zoverre 
het specifiek militair materieel betreft, op de basisallocaties 7470** en munitie op de 
basisallocaties 12****; 

 
b. het jaarlijkse overzicht met betrekking tot de verkoop van wapens en wapensystemen in 

operationele staat of gedemilitariseerd, waarbij de inkomsten aangerekend worden onder het 
artikel 7770**. 

 
Deze lijsten bevatten een gedetailleerd overzicht van het materieel dat het departement van 
Defensie in het vermelde begrotingsjaar wenst aan te schaffen of te vervreemden. 

 
Naast een beknopte beschrijving van het voorwerp van de verschillende projecten (aankoop of 
verkoop) zullen het bedrag, de imputatie en de beoogde procedure op het overzicht hernomen 
worden.  

 
Dit protocol doet in geen geval afbreuk aan de Belgische wetgeving en verdragen waartoe België 
zich verbonden heeft inzake de verkoop van materieel en van militair materieel in het bijzonder. 

 
De minimumwaarde zoals hierboven vermeld, geldt vanaf de datum van ondertekening en zal bij 
de aanvang van elke nieuwe legislatuur aangepast worden op basis van de verlopen inflatie zoals 
vastgesteld door het Federaal Planbureau. 

 
2. Procedure voor het indienen en behandelen van de lijsten 
 

a. Deze lijsten zullen op initiatief van het departement Defensie aan de voorzitter van de 
bijzondere commissie Legeraankopen en -verkopen overgemaakt worden, die een 
beraadslaging organiseert. 

 
b. Na beraadslaging en in overleg met de minister geeft de commissie een advies over de 

voorgelegde lijsten. De commissie duidt tevens de dossiers aan die zij in de fase Aanvraag 
Voorafgaandelijk Akkoord (AVA) wenst op te volgen. Dit advies wordt binnen de tien werkdagen 
die volgen op de beraadslaging aan de minister van Defensie meegedeeld.  

 
3. Procedure voor het behandelen van de geselecteerde dossiers 
 

a. Het departement van Defensie maakt, op eigen initiatief, de geselecteerde dossiers in de fase 
AVA over aan het secretariaat van de bijzondere commissie Legeraankopen en -verkopen. Het 
secretariaat bezorgt deze dossiers aan de leden van de commissie. 
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b. De leden kunnen binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de geselecteerde dossiers om 
nadere inlichtingen of de bespreking van een dossier verzoeken. In dat geval, zal de voorzitter 
dit punt binnen de drie werkdagen op de agenda plaatsen. 

 
c. Na de agendering houdt de minister zijn beslissing in beraad gedurende tien werkdagen, tenzij 

er ondertussen een advies gegeven werd. 
 

Uitzonderingsbeslissingen zijn mogelijk mits de minister de commissie hierover inlicht, met 
inbegrip van een bondige motivering van zijn beslissing. 

 
Bij ontstentenis van een advies na het verstrijken van deze termijn wordt de 
overheidsopdrachtenprocedure (aankoop of verkoop) voortgezet. Dit belet de commissie 
geenszins om in het verdere verloop van de procedure gebruik te maken van haar 
opvragingsrecht. 

 
4. Procedure voor het indienen en behandelen van dossiers niet op de lijsten hernomen 
 

a. Wanneer een project aan de criteria van punt 1 voldoet maar niet op de lijsten hernomen is, zal 
dit door het departement Defensie uit eigen beweging aan de bijzondere commissie 
Legeraankopen en -verkopen voorgelegd worden. 

 
b. De minister zal het secretariaat van de commissie hiervan inlichten en het dossier overmaken. 

Het secretariaat bezorgt dit dossier aan de leden van de commissie. 
 

c. De leden kunnen binnen de vijf werkdagen na ontvangst van het dossier om nadere inlichtingen 
of bespreking van het dossier verzoeken. In dat geval zal de voorzitter dit punt binnen de drie 
werkdagen op de agenda plaatsen. 

 
d. Na de agendering houdt de minister zijn beslissing in beraad gedurende tien werkdagen, tenzij 

er ondertussen een advies gegeven werd. 
 

Uitzonderingsbeslissingen zijn mogelijk mits de minister de commissie hierover inlicht, met 
inbegrip van een bondige motivering van zijn beslissing. 

 
Bij ontstentenis van een advies na het verstrijken van deze termijn wordt de 
overheidsopdrachtenprocedure (aankoop of verkoop) voortgezet. Dit belet de commissie 
geenszins om in het verdere verloop van de procedure gebruik te maken van haar 
opvragingsrecht. 

 
5. In het kader van haar controlefunctie beschikt de bijzondere commissie Legeraankopen en -

verkopen eveneens over volgende prerogatieven: 
 

a. Een informatierecht met betrekking tot het verloop van de procedures. 
 

Wanneer de commissie wenst gebruik te maken van haar informatierecht, zal de minister van 
Defensie wanneer hij dit opportuun acht en minimaal halfjaarlijks een voortgangsnota van de 
geselecteerde dossiers overmaken. In deze nota zal de minister een beknopt overzicht geven 
van de voortgang van de dossiers. Behalve andersluidend advies van de voorzitter van de 
commissie bij de selectie van de dossiers, zal de procedure verder verlopen. 

 
b. Een opvragingsrecht op uitdrukkelijke vraag van de commissie voor de aankoop- en 

verkoopdossiers in de verschillende stadia van hun procedure tot en met de oplevering, voor 
aankoopdossiers, en tot en met de levering, voor verkoopdossiers. 

 
Het departement van Defensie maakt het geselecteerde dossier onverwijld over aan het 
secretariaat van de commissie. Het secretariaat bezorgt dit dossier aan de leden van de 
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commissie. In dat geval zal de voorzitter dit punt binnen de drie werkdagen op de agenda 
plaatsen. Na de agendering houdt de minister zijn beslissing in beraad gedurende tien 
werkdagen. Bij ontstentenis van een advies na het verstrijken van deze termijn wordt de 
overheidsopdrachtenprocedure (aankoop of verkoop) voortgezet. 

 
6. De leden van de bijzondere commissie Legeraankopen en -verkopen zijn tot geheimhoudingsplicht 

gehouden. Ieder lid van de commissie dat de geheimhoudingsplicht schendt, verliest onmiddellijk 
voor de rest van de zittingsperiode het recht om lid te zijn van deze commissie. Het lid zal zonder 
verwijl vervangen worden door een ander lid van dezelfde fractie. De schending van de 
geheimhoudingsplicht wordt vastgesteld door de voorzitter van de Kamer, na advies van de 
commissie en na het lid te hebben gehoord. De voorzitter van de Kamer deelt tijdens de 
eerstvolgende plenaire vergadering zijn beslissing mee. Deze aankondiging geeft geen aanleiding 
tot debat. 

 
7. De tussenkomst van de bijzondere commissie Legeraankopen en -verkopen betreffende dossiers 

die informatie bevatten waarvan de verspreiding de militaire veiligheid van de natie zou kunnen 
schaden, is als volgt geregeld. 

 
a. Door middel van een beknopte nota informeert de minister van Defensie de commissie over het 

bestaan van een dergelijk aankoop- of verkoopdossier. 
 

b. De uitoefening van de bevoegdheden van de commissie worden toevertrouwd aan ambtenaren 
van het Rekenhof die over de vereiste veiligheidsmachtiging beschikken. 

 
c. Het bewaren van het militair geheim zal het voorwerp uitmaken van een tegensprekelijk debat 

tussen de ambtenaren van het Rekenhof en de bevoegde overheid daartoe aangeduid door de 
minister van Defensie. 

 
d. De ambtenaren van het Rekenhof zullen verslag uitbrengen aan de commissie over de 

verschillende stadia van de procedure. Deze verslagen zullen een anoniem karakter hebben ter 
vrijwaring van de nationale en militaire veiligheid. 

 
Gelijklopende bepalingen zullen eveneens van toepassing zijn voor elk geclassificeerd document 

(geheim) dat van belang is voor het begrip van een niet-geclassificeerd aankoop- of verkoopdossier. 
 
 
Gedaan te Brussel, in het Nederlands en in het Frans, in twee exemplaren, op 17 mei 2017. 
 
 
 
 

De voorzitter van de Kamer    De minister van Defensie, 
van volksvertegenwoordigers, 

 
 
 

Siegfried BRACKE      Steven VANDEPUT 


