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PARLEMENTAIR ONDERZOEK 
 

Reglement van orde voor de parlementaire onderzoekscommissies 
(door de Kamer op 23 oktober 1997 aangenomen) 

 
1. Toegang tot de vergaderingen 

 
1.1. Alle vergaderingen zijn openbaar, tenzij de onderzoekscommissie anders beslist

1
. 

 
De beslissing om met gesloten deuren te vergaderen wordt met redenen omkleed en genomen 
met een meerderheid van twee derden van de stemmen

2
. 

 
1.2. Ieder Kamerlid heeft het recht om het onderzoek van de commissie bij te wonen, tenzij de Kamer 

of de commissie anders beslist
3
. 

 
1.3. De medewerkers van de politieke fracties mogen de vergaderingen met gesloten deuren niet 

bijwonen. 
 

Openbare vergaderingen mogen zij bijwonen onder de voorwaarden bepaald in artikel [29] van 
het Reglement van de Kamer. 

 
2. Oproeping 
 
2.1. Behoudens voorafgaande instemming van de betrokkene, gebeuren alle oproepingen bij 

aangetekende brief. 
 
2.2. Indien een getuige of deskundige, zonder geldige reden, geen gevolg geeft aan de oproeping, 

wordt hij door een gerechtsdeurwaarder gedagvaard. Hij is dan gehouden voor de 
onderzoekscommissie te verschijnen. 

 
3. Eed 
 
3.1. Met uitzondering van de Kamerleden leggen alle personen die, in welke hoedanigheid ook, de 

niet-openbare commissievergaderingen bijwonen of eraan deelnemen
4
, vooraf de eed af dat zij 

het geheime karakter van de werkzaamheden niet zullen schenden. Schending van de 
geheimhoudingsplicht wordt gestraft overeenkomstig de bepalingen van artikel 458 van het 
Strafwetboek

5
. 

 
3.2. Alvorens te worden gehoord, leggen de getuigen en de deskundigen de eed af dat zij de gehele 

waarheid en niets dan de waarheid zullen zeggen
6
. 

 
3.3. De getuigen wordt erop gewezen dat zij het recht hebben te zwijgen indien zij vrezen door hun 

verklaringen zichzelf bloot te stellen aan strafvervolging
7
. 

 
3.4. De getuigen wordt erop gewezen dat de geheimhouding van hun verklaringen niet gewaarborgd 

is, tenzij het gaat om verklaringen afgelegd tijdens een vergadering met gesloten deuren en 
waarvoor de commissie zich uitdrukkelijk heeft verbonden de geheimhouding in acht te nemen

8
. 

                                                 
1 Zie artikel 3, derde lid, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek. 
2 Het aanwezigheidsquorum is vereist om te kunnen stemmen. 
3 Zie artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek. 
4 Onder personen die “deelnemen” aan niet-openbare commissievergaderingen moeten ook worden verstaan, de personen die 
instaan voor de vertalingen, voor het geven van occasionele adviezen enz. 
5 Zie artikel 8, eerste lid, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek. 
6 Zie artikel 8, vijfde lid, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek. 
7 Zie artikel 8, laatste lid, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek. 
8 Zie artikel 3, vijfde lid, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek. 
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3.5. De getuigen wordt erop gewezen dat ieder stuk dat zij aan de commissie overleggen, vatbaar is 

voor openbaarmaking. 
 
4. Geheimhouding 
 
4.1. Behoudens in het geval bedoeld sub 10.3., stelt het Kamerlid dat de geheimhoudingsplicht 

schendt, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair 
onderzoek, zich bloot aan de sanctie bepaald in artikel [67] van het Reglement.  

 
5. Ondervraging van getuigen 
 
5.1. De commissie kan, met een meerderheid van twee derden van de stemmen, bepaalde taken aan 

haar voorzitter of aan haar bureau opdragen. Zij kan die opdracht te allen tijde bij gewone 
meerderheid herroepen. De voorzitter brengt over de opgedragen taken verslag uit aan de 
commissie. Het bepaalde sub 6.1. is hierop van toepassing. 

 
6. Notulen van de hoorzittingen 
 
6.1. Van de hoorzittingen wordt een stenografisch verslag gemaakt in de taal van de spreker. 
 
6.2. De getuige of de deskundige wordt verzocht de notulen van zijn hoorzitting te ondertekenen, na 

lezing en bevestiging dat hij volhardt in zijn verklaringen. 
 
6.3. Alleen de commissieleden ontvangen een afschrift van de notulen van de openbare hoorzittingen.  
 
6.4. Werd een getuige met gesloten deuren gehoord, dan worden de notulen op het 

commissiesecretariaat bewaard, waar de commissieleden er ter plaatse inzage van kunnen 
nemen.  

 
7. Inzage in andere documenten dan de notulen van de hoorzittingen  
 
7.1. De door de commissie opgevraagde gerechtelijke en administratieve dossiers evenals alle andere 

ter beschikking van de commissie gestelde nota’s en verslagen kunnen door de leden van de 
commissie worden ingezien op het commissiesecretariaat. 

 
8. Verzoek tot aanwijzing van een magistraat met het oog op het uitvoeren van 

onderzoeksverrichtingen  
 
8.1. Indien de commissie met toepassing van artikel 4, § 2, van de wet van 3 mei 1880 op het 

parlementair onderzoek de eerste voorzitter van het hof van beroep verzoekt een of meer 
raadsheren in het hof van beroep of een of meer rechters van de rechtbank van eerste aanleg 
aan te stellen met het oog op het uitvoeren van welbepaalde onderzoeksverrichtingen, wordt de 
voorzitter van de Kamer daar onverwijld van op de hoogte gebracht. 

 
9. Externe experten in dienst van de onderzoekscommissie  
 
9.1. Bij het aanvaarden van zijn mandaat ondertekent iedere expert een verklaring waarin hij 

aanvaardt dat de intellectuele rechten voortvloeiende uit het onderzoek waarvoor hij is 
aangeworven, eigendom zijn van de Kamer van volksvertegenwoordigers. 

 
9.2. Bij het beëindigen van zijn mandaat ondertekent iedere expert een verklaring waarin hij stelt dat 

hij alle stukken en geïnformatiseerde gegevens die in het kader van zijn opdracht te zijner 
beschikking zijn gesteld, heeft teruggegeven aan de voorzitter van de commissie.  
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10. Contacten met de media 
 
10.1. De data en uren van de commissievergaderingen en van de hoorzittingen, alsmede de lijst van 

de getuigen die werden opgeroepen om in openbare vergadering te worden gehoord, worden 
ter beschikking gesteld van de media. 

 
10.2. Behoudens andersluidende beslissing van de commissie, voert alleen de voorzitter het woord 

uit haar naam. 
 
10.3. Na afloop van iedere vergadering met gesloten deuren beslist de onderzoekscommissie in 

gezamenlijk overleg welke gegevens aan de pers kunnen worden medegedeeld. Meteen na de 
vergadering legt de voorzitter een verklaring aan de pers af. 

 
11. Raadpleging van de notulen van de openbare hoorzittingen voor de bespreking van het 

verslag in plenaire vergadering 
 
11.1. Uiterlijk de dag voordat het verslag van de onderzoekscommissie in plenum wordt besproken, 

worden de notulen van de openbare hoorzittingen ter inzage van de leden van de Kamer 
gelegd. De leden van de Kamer worden schriftelijk op de hoogte gebracht waar en wanneer zij 
deze notulen kunnen inzien. 

 


