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LEGERAANKOPEN 

 
Administratief protocol tussen de ad hoc commissie “legeraankopen”en de minister van 

Economie 

 
NA ERAAN HERINNERD TE HEBBEN: 

 
dat een parlementaire Ad Hoc Commissie Legeraankopen van de Kamer van volksvertegenwoordigers 

belast werd met de opdracht de verschillende aspecten te controleren in verband met de aankoop van 
legermateriaal; 

 
dat de uitvoering van deze opdracht op het economisch luik van de contracten van Landsverdediging 

impliceert dat, in naleving van de bevoegdheden van de uitvoerende macht, inlichtingen worden 
meegedeeld door de minister van Economie aan de parlementaire Ad Hoc Commissie Legeraankopen; 

 
WERD OVEREENGEKOMEN de betrekkingen tussen de minister van Economie en de Ad Hoc 

Commissie Legeraankopen als volgt te regelen: 
 
1. De minister van Economie zal aan de Ad Hoc Commissie Legeraankopen de volgende documenten 

bezorgen: 
 
– de jaarbalans opgesteld door het ministerie van Economische Zaken over de globale staat van 

verwezenlijking van de economische luiken der contracten; 
 
– de verslagen die per semester deze balans zullen actualiseren; 
 
– de aanbevelingen van de Raad voor de Nijverheidscompensaties over de elementen van 

industrieel beleid waarmee rekening gehouden moet worden in het globale kader van de 
compensaties evenals de verslagen van deze Raad over de uitvoering van de compensaties. 

 
2. De Ad Hoc Commissie houdt zich het recht voor op elk ogenblik aan de minister de informatie op te 

vragen die zij nuttig acht voor de uitoefening van haar taak. 
 
3. De Ad Hoc Commissie zal al de nodige maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid van de 

commerciële informatie, die haar wordt meegedeeld, te beschermen. 
 
Gedaan te Brussel, in het Nederlands en in het Frans, in twee exemplaren, op 15 september 1997. 
 
De Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
R. LANGENDRIES 
 
De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Telecommunicatie, 
E. DI RUPO 

 


