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PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE 
 

Reglement van orde van de parlementaire overlegcommissie
1
 

 
1.1. Onmiddellijk nadat beide assemblées hun vertegenwoordigers in de commissie hebben 

benoemd, roepen de voorzitters de commissie bijeen met het oog op haar installatie. 
 
1.2. De installatievergadering wordt voorgezeten door de voorzitter die krachtens artikel 6, tweede lid, 

van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in 
artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, de 
vergaderingen van de commissie voor de duur van de parlementaire zitting voorzit. 

 
1.3. Het proces-verbaal van de installatie vermeldt de plaats, de datum en het uur van installatie, de 

aanwezige leden, de vaste leden van de commissie en de plaatsvervangers en de voorzitter die voor de 
duur van de parlementaire zitting de vergaderingen zal voorzitten. 

 
1.4. Het proces-verbaal wordt ondertekend door de voorzitters en de griffiers van beide assemblées. 
 
2. Iedere wijziging in het ledental van een fractie in een assemblée wordt verrekend in de 

vertegenwoordiging van de fracties van die assemblée in de commissie. De leden behouden hun 
mandaat tot in hun vervanging is voorzien door de assemblée die hen heeft aangewezen. 

 
3. Elk van de samenstellende delen van de commissie wijst onder zijn leden een ondervoorzitter 

aan. Onverminderd het bepaalde onder 4.1., worden de voorzitters, wanneer zij verhinderd zijn, 
vervangen door de ondervoorzitters, of, bij hun afwezigheid, door het oudste lid in jaren behorende tot 
dezelfde assemblée. 

 
4.1. Is de voorzitter die de vergadering dient voor te zitten verhinderd, dan wordt de vergadering 

voorgezeten door de voorzitter van de andere assemblée en, bij diens afwezigheid, door de 
ondervoorzitter die behoort tot dezelfde assemblée als de eerstgenoemde voorzitter. 

 
4.2. Bij het leiden van de vergadering beschikt de voorzitter over de bevoegdheden die het reglement 

van de Kamer van volksvertegenwoordigers aan de voorzitter van die assemblée toekent. 
 
4.3. De commissie vergadert met gesloten deuren. 
 
4.4. Alleen de vaste leden van de commissie, of, als zij verhinderd zijn, een plaatsvervanger van 

dezelfde fractie van dezelfde assemblée, mogen de vergaderingen bijwonen. 
 
4.5. De commissie kan beslissen andere leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers of van de 

Senaat uit te nodigen of tot haar vergaderingen toe te laten met raadgevende stem. Zij kan eveneens 
beslissen een of meer deskundigen te horen. 

 
4.6. De voorzitters vragen de regering, op eigen initiatief of op verzoek van de commissie, de 

vergaderingen van de commissie bij te wonen. 
 
4.7. Indien de regering wenst te worden gehoord, deelt zij dit mede aan een van beide voorzitters. Op 

haar verzoek wordt ingegaan tenzij de commissie anders beslist. 
 
5.1. Van elke vergadering van de commissie worden notulen opgemaakt. Zij vermelden in ieder geval 

de datum en het uur van de vergadering, de naam van de voorzitter die de vergadering heeft 
voorgezeten, de naam van de aanwezige leden, in voorkomend geval de andere aanwezigen, de 
beslissingen die de commissie heeft genomen, het resultaat van de stemmingen, het uur waarop de 
vergadering werd gesloten, en, in voorkomend geval, datum en uur van de volgende vergaderingen. 

                                                 
1 Tekst aangenomen door de parlementaire overlegcommissie op 11 september 1995 (Parl.St. Kamer 1995 (BZ), nrs. 82/1 en 2). 
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5.2. De notulen worden ondertekend door de voorzitter die de vergadering heeft voorgezeten en door 

de voorzitter van de andere assemblée of door degenen die hen vervingen. 
 
5.3. De notulen worden bewaard door de griffiers. Zij kunnen worden geraadpleegd door de leden van 

de commissie en door de leden van de regering in de gevallen bedoeld in 4.6. of 4.7. 
 
6.1. Elk verzoek tot bijeenroeping van de commissie wordt ingediend ter griffie van een van beide 

assemblées. Het wordt onmiddellijk geregistreerd. Aan de griffie van de andere assemblée wordt 
onmiddellijk een eensluidend verklaard afschrift meegedeeld met het registratienummer. 

 
6.2. Het origineel van de verzoeken wordt bewaard ter griffie van de assemblée waarvan de voorzitter 

voor de duur van de parlementaire zitting de vergadering van de commissie voorzit. Een afschrift van de 
verzoeken wordt bewaard ter griffie van de andere assemblée. 

 
6.3. Indien een van beide voorzitters een verzoek onontvankelijk acht, raadpleegt bij daarover de 

voorzitter van de andere assemblée en beslissen zij gezamenlijk. In geval van twijfel beslist de 
commissie. 

 
6.4. De voorzitter die, op eigen initiatief of op verzoek van ten minste acht leden, de commissie wenst 

bijeen te roepen. geeft daarvan kennis aan de andere voorzitter met vermelding van dag, uur en agenda 
van de geplande vergadering. 

 
6.5. De agenda vermeldt of de commissie wordt aangezocht voor het regelen van een 

bevoegdheidsconflict (artikel 2, 1°, van de wet van 6 april 1995), voor het vaststellen van termijnen 
(artikel 2, 2° tot 4°, van de wet van 6 april 1995), dan wel voor een andere aangelegenheid die tot haar 
bevoegdheid behoort. 

 
6.6. Wordt de commissie aangezocht voor het vaststellen van termijnen, dan vermeldt de agenda om 

welk(e) voorstel(len) of ontwerp(en) het gaat. In het geval van een bevoegdheidsconflict specificeert de 
agenda bovendien de aangevochten bepaling(en) van het voorstel of ontwerp of de aangevochten 
amendementen. 

 
6.7. De voorzitters kunnen te allen tijde punten aan de agenda toevoegen, mits deze schriftelijk aan 

de leden worden meegedeeld vóór de vergadering. Ter zitting kan de agenda slechts worden gewijzigd 
indien geen enkel lid zich daartegen verzet. 

 
7. 1. De commissie kan geldig vergaderen ongeacht het aantal aanwezige leden. Onverminderd het 

bepaalde onder 6.7. beslist zij steeds op de wijze bepaald in artikel 14, tweede lid, van de wet van 6 april 
1995. 

 
7.2. De beslissingen van de overlegcommissie worden bekendgemaakt in de vorm van een 

parlementair stuk dat gemeenschappelijk is aan beide assemblées. Het stuk vermeldt de dag waarop de 
commissie haar beslissing heeft genomen, de inhoud van die beslissing en de naam van degenen die de 
notulen zoals bedoeld in 5.2. hebben ondertekend. 

 
7.3. Neemt de commissie geen beslissing binnen de gestelde termijn, dan wordt dit eveneens 

bekendgemaakt op de wijze bepaald in 7.2. 
 


