Protocol van afspraken over onderzoeken Tweede Kamer
Protocol van afspraken over onderzoeken van de Tweede Kamer waarbij inlichtingen
van ministers en staatssecretarissen worden gevraagd
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A. Algemeen
1. De Tweede Kamer kan op verschillende manieren onderzoek verrichten, waarbij
inlichtingen van de regering of van individuele bewindspersonen worden
gevraagd.
2. Op al deze onderzoeken is artikel 68 Grondwet van toepassing, waarin is
neergelegd dat de ministers en de staatssecretarissen de verlangde inlichtingen
geven waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat. Op
de parlementaire enquête zijn artikel 70 Grondwet en de Wet op de Parlementaire
Enquête van toepassing.

B. Procedures
1. De Tweede Kamer wijst uit haar midden een of meer leden aan die
verantwoordelijk zijn voor het onderzoek. Deze leden kunnen zich doen bijstaan
door medewerkers. Deze medewerkers kunnen werkzaam zijn voor het OVB (zie
onder 3) of kunnen - al dan niet in het kader van onderzoeksinstituten - voor het
onderzoek worden aangetrokken. De verantwoordelijke leden dragen er zorg voor
dat de medewerkers zich houden aan de regels die gelden voor het onderlinge
verkeer tussen (leden van) de regering en de Tweede Kamer alsmede aan de
voorwaarden die zijn neergelegd in de onderzoeksopdracht.
2. De voor het onderzoek verantwoordelijke leden vormen het formele
aanspreekpunt voor een minister of staatssecretaris.
3. Bij onderzoeken laat de Tweede Kamer zich ondersteunen door het Onderzoeksen Verificatiebureau (hierna: OVB) van de Kamer, dat gebonden is aan de regels
(waaronder die inzake vertrouwelijk ter beschikking gestelde informatie) welke
voor de Tweede Kamer gelden bij het vragen van inlichtingen aan ministers en
staatssecretarissen.
4. De onderzoeksinstituten en de medewerkers werken met betrekking tot het
ingestelde onderzoek in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de Tweede
Kamer en worden gebonden aan de regels die de Tweede Kamer stelt alsmede
aan de regels die voor de Tweede Kamer gelden bij het vragen van inlichtingen
aan ministers en staatssecretarissen.
5. De Tweede Kamer draagt er zorg voor dat de medewerkers, voorzover zij nog niet
in dienst van de Kamer zijn, voor de duur van het onderzoek worden beëdigd als
ambtenaar van de Kamer.
6. Met het oog op de onafhankelijkheid van het onderzoek:
a. draagt de Tweede Kamer er zorg voor dat de onderzoeksinstituten of de
medewerkers geen bijzondere belangen met betrekking tot het onderwerp
van het onderzoek hebben;
b. kan de minister of staatssecretaris informatie geven over
onderzoeksinstituten of op grond van het bepaalde in B 5 voor de duur van
het onderzoek te beëdigen medewerkers.
7. Het OVB en het ministerie wijzen elk een contactpersoon aan. De contactpersonen
overleggen regelmatig met elkaar over de voortgang van het onderzoek en maken
werkafspraken over de uitwisseling van informatie.

C. Vertrouwelijke informatie
1. De minister of staatssecretaris verstrekt de informatie aan de Tweede Kamer of
de verantwoordelijke kamerleden en geeft daarbij aan, welke informatie
vertrouwelijk dient te worden behandeld.
2. Vertrouwelijk ter beschikking gestelde informatie wordt binnen de Tweede Kamer
behandeld op de voor dit soort informatie gebruikelijke wijze. Artikel 38 van het
Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is in dit geval
van toepassing. De Tweede Kamer treft de benodigde voorzieningen om ten
opzichte van derden het vertrouwelijke karakter van deze informatie te
waarborgen.
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D. Mondelinge informatie van ambtenaren
1. De medewerkers geven aan het OVB op over welke onderwerpen zij eventueel
mondelinge informatie van ambtenaren van het ministerie nodig achten. Het OVB
adviseert de voor het onderzoek verantwoordelijke kamerleden hierover. Na
beoordeling geleiden deze kamerleden dit verzoek aan het ministerie door. De
minister of staatssecretaris beslist in het licht van de Aanwijzingen voor externe
contacten van rijksambtenaren of en in hoeverre hij aan het verzoek kan
tegemoetkomen en deelt de beslissing mee aan de voor het onderzoek
verantwoordelijke kamerleden.
2. Voorzover de minister of staatssecretaris mondelinge informatieverschaffing
rechtstreeks door ambtenaren aan de medewerkers mogelijk acht, vindt deze
plaats onder door hem te bepalen omstandigheden en voorwaarden (plaats,
registratie, notulen, aard van de informatieverschaffing e.d.). Ambtenaren zijn
hierbij gebonden aan de Aanwijzingen inzake externe contacten van
rijksambtenaren alsmede aan hun wettelijke geheimhoudingsplicht (artikel 125a,
derde lid, Ambtenarenwet en artikel 2:5 Algemene wet bestuursrecht).
3. Indien de verantwoordelijke kamerleden ambtenaren, werkzaam onder de
verantwoordelijkheid van de betrokken minister of staatssecretaris, willen horen,
zijn de Aanwijzingen inzake externe contacten van rijksambtenaren (19 mei 1998,
Stcrt. 104) van toepassing. Dit betekent dat de verantwoordelijke leden het
verzoek tot het horen van ambtenaren zullen moeten richten tot de minister of
staatssecretaris en dat laatstgenoemde de te horen ambtenaren aanwijst. De
ambtenaren beperken zich tot het verstrekken van de gevraagde inlichtingen van
feitelijke aard en onthouden zich van het uitdragen van persoonlijke
beleidsopvattingen. De ambtenaren zijn bovendien gebonden aan hun wettelijke
geheimhoudingsplicht (artikel 125a, derde lid, Ambtenarenwet en artikel 2:5
Algemene wet bestuursrecht).

E. Slotbepalingen
1. De betrokken minister of staatssecretaris krijgt de gelegenheid om vóór publicatie
van het eindrapport dit rapport in te zien, teneinde het te beoordelen op:
 feitelijke onjuistheden;
 aspecten van vertrouwelijkheid;
 het belang van de staat.
Hij brengt zijn bevindingen ter kennis van de Kamer. Eventuele kwesties
betreffende de vertrouwelijkheid en/of het belang van de staat worden opgelost in
overleg tussen hem en de betrokken kamerleden.
2. Bij verschillen van mening over het verstrekken van informatie tussen
medewerkers van de Kamer en ambtenaren van het ministerie wordt overlegd
tussen de betrokken bewindspersonen en de verantwoordelijke kamerleden.
3. De Kamer en de minister of staatssecretaris maken afspraken over de eigendom,
bewaring en archivering alsmede over de geheimhouding van de ter beschikking
te stellen informatie na afloop van het onderzoek, dit met inachtneming van
nationale en internationale wet- en regelgeving. De medewerkers die op grond
van het bepaalde in B 5 voor de duur van het onderzoek zijn beëdigd als
ambtenaar van de Kamer, dragen na afloop van het onderzoek alle bij hen
berustende informatie aan de Kamer over.
Getekend te Den Haag, 14 januari 2002.
Namens de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
J. van Nieuwenhoven, voorzitter.
Namens het kabinet, K.G. de Vries, minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
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