BUITENLANDSE MISSIES
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Huishoudelijk reglement van de bijzondere commissie
belast met de opvolging van de buitenlandse missies
(aangenomen door de commissie op 7 oktober 2014)
Artikel 1
De commissie wordt bijeengeroepen door haar voorzitter of, bij diens ontstentenis, door de
voorzitter van de Kamer, of op initiatief van het bureau van de commissie of van één van de leden
van haar bureau.
In principe vergadert de commissie minstens eenmaal per maand en in ieder geval bij de aanvang
van elke operatie, bij de aflossing van de troepen, bij erge incidenten en bij het einde van een
operatie.
Art. 2
De commissie krijgt bij elke operatie inzage in de volgende documenten:
-

de beslissing van de ministerraad;
de rules of engagement;
de caveats;
de verslagen van de militaire inlichtingendiensten.
Art. 3

Tenzij ze er anders over beslist, vergadert de commissie met gesloten deuren. Alleen de leden van
de commissie wonen de vergaderingen met gesloten deuren bij. In zoverre zij aanwezig zijn op deze
vergaderingen en in zoverre de commissie er niet anders over beslist, kunnen zij worden bijgestaan
door een parlementaire medewerker (één medewerker per fractie) waarvan de naam en de
hoedanigheid wordt meegedeeld aan het secretariaat van de commissie. De leden van de regering
en hun medewerkers wonen die vergaderingen bij wanneer zij daartoe worden verzocht of
uitgenodigd.
Art. 4
De commissie kan zich voor haar werkzaamheden laten bijstaan door deskundigen inzake
buitenlands beleid, militaire en humanitaire interventies in het buitenland en internationale
vredesoperaties.
Zij kan hoorzittingen organiseren.
Art. 5
De leden van de commissie, hun medewerkers, de ambtenaren, de deskundigen en andere
personen die deelnemen aan de vergaderingen met gesloten deuren van de commissie nemen de
vertrouwelijkheid in acht van de informatie waarvan ze bij die gelegenheid kennis krijgen.
Ze ondertekenen een verklaring waarin ze zich ertoe verbinden de in het eerste lid bedoelde
verplichting na te komen.
Indien de in het eerste lid bedoelde verplichting niet wordt nagekomen, wordt gehandeld
overeenkomstig artikel 67 van het reglement van de Kamer.
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Op 7 oktober 2014 heeft de Kamer beslist de bijzondere commissie belast met de opvolging van de buitenlandse missies op
te richten. Zij besliste eveneens dat de commissie enkel met gesloten deuren vergadert, dat enkel de leden van de commissie
aan de werkzaamheden deelnemen, en dat met toepassing van artikel 67 van het Reglement een geheimhoudingsplicht geldt
met betrekking tot de informatie verkregen naar aanleiding van niet-openbare vergaderingen. (Hand. Kamer 2014 (BZ), nr.
CRIV 54 PLEN 006, 1-3)
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Art. 6
Van de vergaderingen worden notulen opgesteld die op het commissiesecretariaat worden
bewaard en daar kunnen worden ingezien door de commissieleden en de regering.
Van de openbare hoorzittingen wordt een integraal verslag opgesteld.
Art. 7
Van de eventuele adviezen en vaststellingen van de commissie wordt door het bureau van de
commissie een ontwerpverslag opgesteld, dat ter bespreking en goedkeuring aan de commissie
wordt voorgelegd. Vervolgens wordt het verslag, in de vorm van een parlementair stuk, gedrukt.
Art. 8
De commissie beslist of het opportuun is een mededeling aan de pers te verspreiden. Ze bepaalt
inhoud, tijdstip en vorm van de mededeling.
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