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PARLEMENT

BENELUX INTERPARLEMENTAIRE ASSEMBLEE
REGLEMENT VAN ORDE

BENELUX INTERPARLEMENTAIRE ASSEMBLEE
Reglement van Orde
_____
Rechtsgrond en definities
Art. 1.- Dit reglement werd vastgesteld met toepassing van artikel 15 van het
Verdrag over de Benelux Interparlementaire Assemblee, gesloten te Brussel op 20
januari 2015.
Art. 2.- Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :
-

-

de assemblee : de Benelux Interparlementaire Assemblee ;
het instellingsverdrag : het Verdrag over de Benelux Interparlementaire Assemblee ;
de voorzitter : de voorzitter van de Benelux Interparlementaire Assemblee ;
het Comité van Ministers : het Benelux Comité van Ministers, bedoeld in
artikel 6 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie ;
het College van Secretarissen-generaal, het Secretariaat-generaal en de
Secretaris-generaal van de Benelux Unie : het College van Secretarissengeneraal, het Secretariaat-generaal en de Secretaris-generaal bedoeld in de
artikelen 18 en volgende van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie ;
de regeringen : de regeringen van de drie landen, met inbegrip, wat België
betreft, van de regeringen van de gemeenschappen en de gewesten ;
een minister : elk lid van de hiervoor vermelde regeringen, ongeacht zijn titel ;
dienstjaren : de anciënniteit als vast lid van de assemblee.
Samenstelling van de assemblee

Art. 3.- De assemblee bestaat uit 49 leden en 49 plaatsvervangende leden :
21 leden en 21 plaatsvervangende leden worden gekozen uit en aangewezen door de
Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen
van België;
21 leden en 21 plaatsvervangende leden worden gekozen uit en aangewezen door
de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal van Nederland;
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7 leden en 7 plaatsvervangende leden worden gekozen uit en aangewezen door de
Kamer van volksvertegenwoordigers van Luxemburg.
Art. 4.- De leden en de plaatsvervangende leden treden in functie op het ogenblik
waarop hun aanwijzing schriftelijk ter kennis van de voorzitter is gebracht door de
assemblee die hen heeft aangewezen.
De voorzitter deelt de samenstelling of de wijziging van de samenstelling van de
assemblee mee tijdens de eerstvolgende plenaire vergadering.
Art. 5.- Het lidmaatschap van de uittredende leden en plaatsvervangende leden
neemt een einde na afloop van de plenaire vergadering waarop de wijziging van de
samenstelling van de assemblee door de voorzitter ter kennis wordt gebracht van
de assemblee.
Bureau
Art. 6.- De assemblee kiest om de twee jaar zijn Bureau voor de volgende twee jaar.
De verkiezing heeft plaats tijdens de laatste plenaire vergadering van de aflopende
tweejarige periode.
Het Bureau bestaat uit een voorzitter en twee ondervoorzitters. De voorzitter en de
ondervoorzitters behoren ieder tot een verschillende nationale delegatie.
De voorzitter en de ondervoorzitters worden achtereenvolgens gekozen bij
afzonderlijke stemmingen op de wijze bepaald in artikel 46.
Art. 7.- Het Bureau is belast met het dagelijks bestuur van de assemblee en bereidt
de vergaderingen van het Permanent Comité voor.
Het Bureau wordt door de voorzitter bijeengeroepen. Het vergadert in principe voor
elke vergadering van het Permanent Comité en telkens wanneer zijn opdrachten
het vereisen. Het vergadert ook op vraag van twee van zijn leden.
Bij beslissing van de voorzitter kan een vergadering van het Bureau worden uitgebreid
met de fractie- en delegatievoorzitters.
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De besluiten van het Bureau worden gemotiveerd. Zij worden meegedeeld aan de
leden van het Permanent Comité.
Voorzitter
Art. 8.- De voorzitter opent, schorst en sluit de vergaderingen. Hij leidt de
werkzaamheden van de assemblee, doet het reglement naleven, stelt de interpretatie
ervan voor, handhaaft de orde, verleent het woord, verklaart de bespreking voor
gesloten, brengt de punten ter stemming en maakt de uitslag van de stemmingen
bekend.
Bij afwezigheid of verhindering wordt de voorzitter vervangen door een van de
ondervoorzitters, te beginnen met de oudste in dienstjaren, en bij afwezigheid of
verhindering van beide ondervoorzitters, door het oudste lid in dienstjaren onder
de aanwezige leden.
Art. 9.- De voorzitter vertegenwoordigt de assemblee bij haar externe contacten.
Bij afwezigheid of verhindering wordt hij vervangen door een ondervoorzitter of door
de daartoe door het Bureau of het Permanent Comité aangewezen leden.
Permanent Comité
Art. 10.- Het Permanent Comité bestaat uit de voorzitter en de ondervoorzitters, de
fractievoorzitters, de delegatievoorzitters en de commissievoorzitters.
Art. 11.- Het Permanent Comité is het leidend orgaan van de assemblee. Het regelt
de werkzaamheden van de assemblee. Het stelt voor ieder kalenderjaar de data
vast waarop de assemblee vergadert. Het bepaalt de data die voorbehouden worden
voor vergaderingen van de commissies.
Het Permanent Comité stelt de ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen op.
Het Permanent Comité kan bevoegdheden delegeren aan het Bureau onder de
voorwaarden die het bepaalt.
Art. 12.- Het Permanent Comité wordt bijeengeroepen bij beslissing van het Bureau
of de voorzitter. Het wordt in elk geval door de voorzitter bijeengeroepen uiterlijk twee
weken voor elke plenaire vergadering.
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De beslissingen van het Permanent Comité worden genomen met gewone
meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
beslissend.
Nationale delegaties
Art. 13.- De leden aangewezen door de parlementen van eenzelfde land vormen
een nationale delegatie. De nationale delegaties delen aan de voorzitter de naam
mee van hun voorzitter.
Fracties
Art. 14.- Leden van verschillende nationale delegaties kunnen politieke of technische
fracties vormen. Om een fractie te vormen zijn ten minste vijf vaste leden vereist,
behorende tot ten minste twee nationale delegaties.
De fracties delen aan de voorzitter de benaming van de fractie, de naam van hun
voorzitter en de lijst van hun leden mee.
Niemand kan lid zijn van meer dan één fractie.
De fracties kunnen een administratief secretaris aanwijzen, fractiesecretaris
genoemd. Zij delen de naam van hun fractiesecretaris mee aan de voorzitter.
Plenaire vergadering
Art. 15.- De assemblee komt ten minste eenmaal maar in principe driemaal per
jaar bijeen in plenaire vergadering op de data bepaald door het Permanent Comité.
De voorzitter roept de assemblee voorts bijeen telkens wanneer de meerderheid
van de leden dat vraagt, dan wel, binnen een redelijke termijn, op verzoek van de
regeringen van ten minste twee van de landen.
De plenaire vergaderingen van de assemblee hebben altijd plaats in het land dat
het voorzitterschap van de assemblee heeft.
Art. 16.- De vergaderingen van de assemblee zijn openbaar. De assemblee
vergadert met gesloten deuren op vraag van de voorzitter of van negen leden. Zij
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beslist daarna of de vergadering in het openbaar zal worden hervat voor de verdere
behandeling van het agendapunt.
De ministers en andere door een van de regeringen aangewezen personen hebben
toegang tot de vergaderingen van de assemblee en kunnen daar het woord voeren.
De leden van het College van Secretarissen-generaal en de door hen aangewezen
leden van het Secretariaat-generaal van de Benelux Unie hebben toegang tot de
vergaderingen van de assemblee.
Art. 17.- De voorzitter opent en sluit de vergaderingen.
Bij het begin van de vergadering legt de voorzitter de door het Permanent Comité
vastgestelde ontwerpagenda ter goedkeuring voor aan de assemblee, die haar kan
wijzigen, behoudens voor wat de punten betreft die aan de orde werden geplaatst
met toepassing van artikel 9.2 van het instellingsverdrag en artikel 15, tweede lid,
van dit reglement.
Behoudens in geval van urgentie, zoals hierna bepaald, wordt niet beraadslaagd
over een door de commissie aangenomen voorstel van aanbeveling of een verslag
dat niet uiterlijk de dag voor de plenaire vergadering in de beide officiële talen is
meegedeeld aan de leden.
Op voorstel van de voorzitter, handelend op eigen initiatief of op advies van het
Permanent Comité, van een regering of van ten minste vijf leden, kan de assemblee
verklaren dat een beraadslaging een dringend karakter heeft. In dat geval kan de
beraadslaging plaatshebben na mondeling verslag.
Art. 18.- De voorzitter opent de bespreking van de agendapunten. Hij sluit ze
wanneer geen enkele spreker het woord meer vraagt.
Niemand voert het woord dan na het van de voorzitter te hebben gekregen na zich
als spreker te hebben ingeschreven of mondeling het woord te hebben gevraagd.
De voorzitter bepaalt de volgorde van de sprekers.
De rapporteurs van het agendapunt dat in behandeling is en de leden van de
regeringen krijgen het woord wanneer zij het vragen.
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De rapporteur die het vraagt krijgt als eerste het woord om de werkzaamheden
van de commissie toe te lichten. Hij mag daarbij het verslag van de commissie niet
voorlezen noch persoonlijke overwegingen uiten die strijdig zijn met de besluiten
van de commissie, onverminderd zijn recht zijn persoonlijke overwegingen tijdens
de verdere bespreking te formuleren.
Art. 19.- De voorzitter mag zich slechts in het debat mengen om de stand van zaken
toe te lichten en de beraadslaging terug te brengen tot het punt in behandeling. Wil
hij zelf aan de beraadslaging deelnemen, dan verlaat hij de voorzitterszetel en neemt
er niet terug in plaats zolang het punt aan de orde is.
Art. 20.- Een spreker mag niet in de reden worden gevallen tenzij voor een verwijzing
naar het reglement. Hij kan evenwel met toestemming van de voorzitter, ermee
instemmen zijn uiteenzetting te onderbreken om een andere spreker de gelegenheid
te geven hem een vraag te stellen over een bepaald punt van zijn uiteenzetting.
Art. 21.- Het woord mag steeds worden gevraagd voor een beroep op het
reglement, een voorafgaande vraag met betrekking tot de verdere behandeling van
het agendapunt, een voorstel tot terugzending naar de commissie, een voorstel tot
verdaging of sluiting van het debat, en een voorstel tot verdaging van de stemming.
Deze beroepen, vragen en voorstellen schorsen de bespreking. Alleen de indiener
van de vraag of het voorstel en één spreker per fractie mogen het woord voeren. De
indiener beschikt over een spreektijd van 2 minuten, de andere sprekers beschikken
over een spreektijd van 1 minuut.
Het woord mag worden gevraagd om te antwoorden op een persoonlijk feit of om
een aangevoerd feit recht te zetten. De voorzitter verleent de verzoekers daartoe
het woord op het door hem vast te stellen tijdstip of op het einde van de bespreking.
Art. 22.- Het Permanent Comité of de assemblee, op voorstel van de voorzitter,
kunnen schikkingen treffen om de duur van de debatten te beperken.
Art. 23.- De voorzitter roept de aanwezigen die de orde storen tot de orde. In geval
van herhaling roept hij hen opnieuw tot de orde en kan hij hen voor de verdere duur
van de vergadering het woord ontnemen.
In geval van nieuwe herhaling kan de voorzitter hen uitsluiten van de vergadering.
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De uitsluiting brengt de verplichting mee het gebouw te verlaten voor de verdere
duur van de vergadering.
De voorzitter kan de tussenkomsten van de sprekers die spreken zonder het woord
te hebben gekregen of die aan het woord blijven na afloop van de hun toegestane
spreektijd, laten schrappen in de verslagen van de vergadering.
Art. 24.- Woorden die kwetsend of beledigend zijn of strijdig met de waardigheid
van de debatten, zijn niet toegelaten. Sprekers die dergelijke woorden uiten, worden
tot de orde geroepen.
De voorzitter kan deze woorden laten schrappen in de verslagen van de vergadering.
Art. 25.- Onverminderd wat is bepaald met betrekking tot de benoemingen is een
stemming slechts geldig indien de meerderheid van de leden van de assemblee
aanwezig is en elke nationale delegatie in de vergadering is vertegenwoordigd.
Indien het quorum niet bereikt is, wordt de stemming tot het door de voorzitter
bepaalde tijdstip uitgesteld. Is het quorum op het einde van de vergadering nog niet
bereikt, dan wordt de stemming uitgesteld tot de eerstvolgende plenaire vergadering.
Art. 26.- Onverminderd wat is bepaald met betrekking tot de benoemingen en
onder voorbehoud van wat hierna is bepaald, stemt de assemblee bij handopsteken.
De eindstemming over de in artikel 38 bedoelde adviezen en aanbevelingen gebeurt
bij naamafroeping indien vijf leden de hoofdelijke stemming vragen.
De naamafroeping gebeurt naar alfabetische volgorde en begint met de naam van het
door het lot aangewezen lid. De stemming gebeurt mondeling. De leden gebruiken
daarbij de voorden “voor”, “tegen” of “onthouding”.
Indien een van de leden die de hoofdelijke stemming hebben gevraagd niet antwoordt
op de afroeping van zijn naam, dan wordt de hoofdelijke stemming niet voortgezet
en wordt gestemd bij handopsteking.
Als een lid het vraagt, wordt gesplitst gestemd.
Stemming bij volmacht is niet toegestaan.
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Art. 27.- De besluiten, adviezen en aanbevelingen worden genomen of aangenomen
met gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Art. 28.- Van elke plenaire vergadering worden notulen opgesteld. De notulen
vermelden minstens het openings- en sluitingsuur van de vergadering, de
behandelde agendapunten, de beslissingen van de assemblee en het resultaat
van de stemmingen.
De secretaris-generaal van de assemblee, bedoeld in artikel 50, is verantwoordelijk
voor het bijhouden van de notulen. In geval van bezwaar tegen de inhoud van
de notulen raadpleegt de voorzitter het Permanent Comité. Blijft het bezwaar
gehandhaafd, dan wordt het voorgelegd aan de assemblee tijdens de eerstvolgende
plenaire vergadering.
Commissies
Art. 29.- De assemblee kan in haar midden commissies instellen waarvan zij het
aantal, de benaming en de bevoegdheid bepaalt op voorstel van het Permanent
Comité.
Zolang niet anders wordt beslist, telt de assemblee zeven vaste commissies:
-

de commissie voor Buitenlandse Zaken, bevoegd voor samenwerking met andere
Staten, Deelstaten en regionale samenwerkingsverbanden ;

-

de commissie voor Financiën en Mobiliteit, bevoegd voor fiscaliteit en bestrijding
van fiscale fraude, verkeer en vervoer, Euro Controle Route ;

-

de commissie voor Economie, Landbouw en Energie, bevoegd voor energie,
consumentenbescherming, veterinaire aangelegenheden, voedselveiligheid,
dierenwelzijn, innovatie en intellectuele eigendom ;

-

de commissie voor Grensoverschrijdende Samenwerking, bevoegd voor samenwerking in de grensgebieden ;

-

de commissie voor Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport,
bevoegd voor cultuur, onderwijs, jeugdbeleid, sport, toerisme, sociale zaken,
grensarbeid en volksgezondheid ;
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-

de commissie voor Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat, bevoegd voor ruimtelijke ordening, natuur- en landschapsbescherming, milieu en klimaat ;

-

de commissie voor Justitie en Veiligheid, bevoegd voor grensoverschrijdende
veiligheid, politiesamenwerking en personenverkeer.

Art. 30.- De vaste commissies tellen twaalf leden, aangewezen overeenkomstig de
evenredige vertegenwoordiging van de fracties. Vijf leden behoren tot de Belgische
delegatie, vijf leden behoren tot de Nederlandse delegatie en twee leden behoren
tot de Luxemburgse delegatie.
De leden van de commissies worden voorgedragen door de delegatievoorzitters.
Zij worden benoemd door de assemblee na advies van het Permanent Comité en
van de fracties.
Elk lid van de assemblee is lid van ten minste één vaste commissie.
Art. 31.- Op voorstel van het Permanent Comité benoemt de assemblee de voorzitters
van de commissies uit de leden van de commissies. Drie commissievoorzitters
behoren tot de Belgische delegatie, drie tot de Nederlandse delegatie en één tot
de Luxemburgse delegatie.
De commissies wijzen in hun midden een ondervoorzitter aan die behoort tot een
andere nationale delegatie en een andere fractie dan hun voorzitter.
Art. 32.- De commissies hebben tot taak te beraadslagen en verslag uit te brengen
over de onderwerpen of voorstellen die de voorzitter of de assemblee naar hen
verzendt of die zij op eigen initiatief agenderen. De auteurs van de voorstellen
worden op hun verzoek gehoord.
De commissies wijzen een of meer leden aan als rapporteur. De verslagen bevatten
een korte inhoud van de beraadslagingen en de besluiten van de commissie. Tenzij
de commissie anders beslist, wordt de naam van de leden die het woord hebben
gevoerd, in het verslag vermeld.
Alleen de in het commissieverslag vermelde besluiten van de commissie die de
vorm van een advies of aanbeveling hebben, worden in de plenaire vergadering ter
stemming gebracht.
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Art. 33.- De commissies worden bijeengeroepen door hun voorzitter of, op verzoek
van ten minste vijf leden van de commissie, door de voorzitter van de assemblee.
De commissies regelen hun werkzaamheden. Hun voorzitters rapporteren over de
regeling van de werkzaamheden aan het Permanent Comité.
De commissies vergaderen in principe in Brussel, op de daartoe door het Permanent
Comité voorbehouden data, onverminderd hun recht te vergaderen op andere
plaatsen en data.
Art. 34.- De vergaderingen van de commissies zijn niet openbaar. De commissies
kunnen beslissen openbare vergaderingen of hoorzittingen te organiseren.
De ministers en andere daartoe door een van de regeringen aangewezen personen
en de leden van het College van Secretarissen-generaal en de daartoe door het
College aangewezen leden van het Secretariaat-generaal van de Benelux Unie
kunnen worden uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissies of tot de
vergaderingen worden toegelaten.
Art. 35.- Behoudens andersluidende beslissing van de commissies voor een
bepaalde vergadering of een bepaald agendapunt hebben alle leden van de
assemblee toegang tot alle commissievergaderingen en zijn ze stemgerechtigd.
De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. Indien moet worden gestemd in
commissie mogen per nationale delegatie en per fractie niet meer stemmen worden
uitgebracht dan het aantal leden waarop de delegatie of fractie recht heeft in de
commissie. De leden van de commissie hebben als eerste stemrecht.
Art. 36.- Met toelating van het Permanent Comité kunnen de vaste commissies
subcommissies of werkgroepen instellen waarvan zij de samenstelling en de
bevoegdheden bepalen. De subcommissies en werkgroepen brengen verslag uit
aan de commissie die hen heeft ingesteld.
Art. 37.- Behoudens indien in dit reglement anders is bepaald, zijn de bepalingen
met betrekking tot de bevoegdheden van de voorzitter en tot de plenaire vergadering
van overeenkomstige toepassing op de commissievoorzitters en de commissies,
werkgroepen en subcommissies.
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Voorstellen van adviezen of aanbevelingen
Art. 38.- Een voorstel van advies of aanbeveling aan het Comité van Ministers of
aan de regeringen, zoals bedoeld in artikel 4 van het instellingsverdrag, dat uitgaat
van individuele leden, moeten door ten minste vijf leden ondertekend zijn.
Is de voorzitter van oordeel dat het voorstel ontvankelijk is, dan wordt het in de officiële
talen rondgedeeld aan de leden. In geval van twijfel omtrent de ontvankelijkheid legt
de voorzitter de vraag voor aan de assemblee, na het advies van het Bureau of het
Permanent Comité te hebben ingewonnen.
De voorzitter verzendt het voorstel naar de bevoegde commissie of commissies. Het
kan ook naar verenigde commissies worden verzonden.
Onverminderd wat voorafgaat kunnen de commissies, naar aanleiding van een
bespreking, met een meerderheid van de leden, beslissen zelf een voorstel van
advies of aanbeveling op te stellen, te bespreken en erover te stemmen.
Voor de bespreking van een voorstel van advies of aanbeveling in plenaire
vergadering wordt de door de commissie aangenomen tekst als basis genomen.
Amendementen
Art. 39.- Elk lid heeft het recht amendementen in te dienen op de voorstellen van
advies of aanbeveling en op de door de commissies aangenomen teksten.
De amendementen worden in stemming gebracht vóór de tekst waarop zij betrekking
hebben.
Indien verscheidene amendementen zijn ingediend op dezelfde tekst, worden de
amendementen die kunnen worden aangenomen zonder de aanneming van de
andere amendementen uit te sluiten, eerst in stemming gebracht, te beginnen met
het amendement met de verste strekking.
De amendementen waarvan de aanneming de aanneming van de andere
amendementen uitsluit, worden vervolgens in stemming gebracht, eveneens te
beginnen met het amendement met de verste strekking.
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Prioriteiten van het voorzitterschap
van het Benelux Comité van Ministers
Art. 40.- Bij het begin van elk voorzitterschap van het Comité van Ministers,
bespreekt de assemblee de beleidsprioriteiten van het voorzitterschap.
Gemeenschappelijk Werkprogramma en Jaarplannen van de Benelux Unie
Art. 41.- De voorzitter verzoekt het Comité van Ministers namens de assemblee
om overleg over de voorontwerpen van het Gemeenschappelijk Werkprogramma
en de Jaarplannen van de Benelux Unie.
Het Gemeenschappelijk Werkprogramma en de Jaarplannen zoals vastgesteld door
het Comité van Ministers, of de voorontwerpen ervan, worden, na te zijn meegedeeld
aan de assemblee, in de officiële talen meegedeeld aan alle leden.
De voorzitter verzendt het Gemeenschappelijk Werkprogramma of het Jaarplan, of
de voorontwerpen ervan, naargelang het geval, voor bespreking naar de commissies,
elk wat haar bevoegdheden betreft. Zij kunnen ook naar verenigde commissies
worden verzonden.
De commissies brengen verslag uit over de bespreking tijdens de laatste plenaire
vergadering van het lopende kalenderjaar, en zo niet, tijdens de eerste plenaire
vergadering van het nieuwe kalenderjaar. De voorzitter vraagt het Comité van
Ministers één of meer ministers af te vaardigen voor de bespreking in plenaire
vergadering.
Werkprogramma van de assemblee
Art. 42.- Bij het vaststellen van hun werkprogramma houden de assemblee en
haar commissies rekening met het Gemeenschappelijk Werkprogramma en de
Jaarplannen van de Benelux Unie, bedoeld in de artikelen 3 en 6 van het Verdrag tot
instelling van de Benelux Unie, onverminderd hun recht andere aangelegenheden
aan de agenda te plaatsen.
De commissies bepalen elk jaar in het najaar hun werkprogramma voor het volgende
kalenderjaar. De commissievoorzitters brengen daarover verslag uit in het Permanent
Comité.
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De assemblee bespreekt de werkprogramma’s van de commissies tijdens de laatste
plenaire vergadering van het lopende jaar.
Het Bureau biedt de door de commissies en de assemblee vastgestelde
werkprogramma’s namens de assemblee aan de voorzitter van het Comité van
Ministers aan.
Jaarverslagen van de Benelux Unie
Art. 43.- De jaarverslagen van de Benelux Unie, bedoeld in artikel 6 van het Verdrag
tot instelling van de Benelux Unie en artikel 8 van het instellingsverdrag, worden,
na ontvangst door de assemblee, in de officiële talen meegedeeld aan alle leden.
De voorzitter verzendt deze verslagen voor bespreking naar de commissies elk wat
haar bevoegdheden betreft. Zij kunnen ook naar verenigde commissies worden
verzonden. De commissies kunnen om aanvullende informatie verzoeken.
De verslagen worden voor bespreking geagendeerd op de eerste nuttige plenaire
vergadering. De voorzitter vraagt het Comité van Ministers één of meer ministers af
te vaardigen voor de bespreking in plenaire vergadering.
Actualiteitsdebat
Art. 44.- Op voorstel van het Permanent Comité of van een lid kan de assemblee
beslissen tijdens de eerstvolgende plenaire vergadering een debat te wijden aan
een aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die een actueel karakter
heeft en van algemeen belang is.
De voorzitter geeft daarvan kennis aan het Comité van Ministers met het verzoek
één of meer ministers af te vaardigen voor het debat. Indien het een aangelegenheid
betreft als bedoeld in artikel 3.1 van het instellingsverdrag, richt de voorzitter
de kennisgeving aan de betrokken regeringen. De regeringen vaardigen een
vertegenwoordiger af voor het debat.
Schriftelijke vragen
Art. 45.- De leden kunnen aan het Comité van Ministers of, wanneer het gaat om
een aangelegenheid als bedoeld in artikel 3.1 van het instellingsverdrag, aan de
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betrokken regeringen gezamenlijk, schriftelijke vragen stellen over aangelegenheden
die tot de bevoegdheid van de assemblee behoren.
De vragen worden bezorgd aan de voorzitter, die ze aan het Comité van Ministers of
aan de betrokken regeringen zendt na ze op hun ontvankelijkheid te hebben getoetst.
De voorzitter verzoekt het Comité van Ministers of de regeringen het antwoord aan
hem te doen toekomen.
De voorzitter kan een termijn stellen voor de beantwoording van de vraag, zo niet
worden de vragen beantwoord binnen een redelijke termijn. Als een termijn is
gesteld, dan hebben het Comité van Ministers of elk van de betrokken regeringen,
naargelang het geval, het recht om een verlenging van de termijn te vragen. Deze
vraag moet worden gemotiveerd.
Benoemingen
Art. 46.- Alle benoemingen waartoe de assemblee moet overgaan, gebeuren bij
geheime stemming en bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Indien geen enkele kandidaat de vereiste meerderheid behaalt bij de eerste
stemming, heeft er een tweede stemming plaats tussen de twee kandidaten met
de meeste stemmen.
Bij staking van stemmen in de tweede stemming is de oudste kandidaat in dienstjaren
gekozen.
Blanco en ongeldige stembrieven tellen niet mee voor het bepalen van de
meerderheid van stemmen.
Om geldig te kunnen stemmen moet de meerderheid van de leden aanwezig zijn.
Als het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen, worden
zij zonder stemming verkozen verklaard.
Art. 47.- Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald, gebeuren de door
de assemblee onder zijn leden te verrichten benoemingen overeenkomstig de
evenredige vertegenwoordiging van de fracties.
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Behoudens wat is bepaald voor het college van verificateurs, gelden de door de
assemblee te verrichten benoemingen voor twee jaar, tenzij de assemblee vóór de
stemming of aanwijzing anders heeft bepaald.
Art. 48.- De functies van voorzitter of ondervoorzitter van de assemblee, voorzitter
van een vaste commissie of voorzitter van een delegatie of fractie zijn onverenigbaar.
Staf
Art. 49.- De assemblee kiest een griffier op hetzelfde ogenblik en voor dezelfde
termijn als vastgesteld voor het Bureau. De griffier wordt gekozen uit de griffiers of
plaatsvervangende griffiers van het nationale of federale parlement van het land
waartoe de voorzitter behoort.
De griffier dient het Bureau, het Permanent Comité en de assemblee en haar commissies
op hun verzoek of op eigen initiatief van advies over de toepassing van het instellingsverdrag
en het reglement van orde en over de interne werking van de assemblee.
De griffier wordt zo nodig vervangen of bijgestaan door een griffier of plaatsvervangende
griffier van het nationale of federale parlement van de twee andere landen, daartoe
aangewezen door de nationale delegaties van die landen.
Art. 50.- De assemblee benoemt een secretaris-generaal voor een hernieuwbare
periode van zes jaar. Hij staat de assemblee, het Permanent Comité en het Bureau
bij, notuleert hun beslissingen en neemt de maatregelen die vereist zijn voor de
uitvoering ervan.
Hij waakt over de opvolging van de aanbevelingen van de assemblee bij de
regeringen en de parlementen van de drie landen.
Uit naam van het Bureau heeft de secretaris-generaal de leiding van het secretariaat
van de assemblee en haar vaste en tijdelijke medewerkers. De secretaris-generaal is
voor zijn geldelijk en administratief beheer verantwoordelijk tegenover het Permanent
Comité.
De secretaris-generaal wordt bijgestaan en zo nodig vervangen door de adjunctsecretaris-generaal. Deze wordt door de assemblee benoemd voor een hernieuwbare
periode van zes jaar.
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Art. 51.- Het permanent secretariaat van de assemblee is in Brussel gevestigd. Het
Comité bepaalt de samenstelling van het secretariaat. Behoudens andersluidende
beslissing van het Permanent Comité, ambtshalve of op voorstel van de secretarisgeneraal, bestaat het secretariaat, naast de secretaris-generaal en adjunctsecretaris-generaal, minstens uit een voltijdse administratieve medewerker en een
deeltijdse universitaire medewerker, een verantwoordelijke voor de begroting en de
rekeningen, een boekhouder en een persverantwoordelijke.
Elke vaste commissie wordt bijgestaan door een administratief secretaris, hierna
commissiesecretaris genoemd. De commissiesecretarissen worden aangewezen
door het Permanent Comité op voorstel van de nationale delegaties. Behoudens
andersluidende beslissing van de assemblee met betrekking tot het aantal
commissies zijn er drie Belgische, drie Nederlandse en een Luxemburgse
commissiesecretarissen.
Elke nationale delegatie beschikt over een administratief secretaris, hierna nationaal
secretaris genoemd. De delegatievoorzitters delen de naam van hun nationaal
secretaris mee aan de voorzitter. De nationale delegaties kunnen beslissen de
opdracht van nationaal secretaris te laten waarnemen door één van de andere leden
van het secretariaat van de assemblee of door een commissiesecretaris.
De leden van het permanent secretariaat, de commissiesecretarissen en de nationaal
secretarissen worden gekozen uit de ambtenaren van de nationale of federale
parlementen van de drie landen.
Begroting – Rekeningen
Art. 52.- Het Permanent Comité stelt, op voorstel van het Bureau, de begroting
van de assemblee voor het volgende kalenderjaar vast en legt ze ter goedkeuring
voor aan de assemblee tijdens de laatste plenaire vergadering van het lopende
kalenderjaar.
De secretaris-generaal is belast met de uitvoering van de begroting. Hij is bevoegd
de uitgaven te doen binnen de door de begroting voorziene kredieten en de door
het Permanent Comité bepaalde maxima.
Uitgaven die deze kredieten of maxima overtreffen, vereisen de handtekening van
twee leden van het Bureau.
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Art. 53.- In de loop van de maand februari worden de rekeningen van het vorige
jaar afgesloten en bespreekt het Permanent Comité, bijgestaan door een college
van drie verificateurs, de uitvoering van de begroting van het voorbije jaar.
De rekeningen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de assemblee tijdens de
eerstvolgende plenaire vergadering.
Het college van verificateurs heeft als opdracht de rekeningen na te kijken. Het
college wordt jaarlijks door de assemblee aangewezen onder haar leden. De drie
verificateurs behoren ieder tot een andere nationale delegatie.
Art. 54.- Het Permanent Comité bepaalt in een financieel reglement de nadere regels
met betrekking tot het beheer en de besteding van de middelen en tot het houden
en de verificatie van de rekeningen. Het financieel reglement wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de assemblee.
Ombudsfunctie
Art. 55.- De verzoeken en klachten die aan de assemblee worden gericht met
betrekking tot moeilijkheden die rijzen ten gevolge van een gebrekkige afstemming
van de wetgeving of regelgeving van de drie landen of een verschillende toepassing
ervan, worden door de voorzitter overgemaakt aan de bevoegde ombudsmannen
van de drie landen.
Indien de voorzitter van oordeel is dat het verzoek of de klacht het individuele geval
overstijgt en wijst op een algemeen probleem, kan hij er ook kennis van geven aan
de voor de aangelegenheid bevoegde commissies.
De voorzitter of de daartoe door het Bureau aangewezen commissievoorzitters of
leden overleggen jaarlijks met de ombudsmannen over de verzoeken of klachten
die zij ontvingen met betrekking tot aangelegenheden die tot het werkdomein van
de Benelux Unie en de bevoegdheden van de assemblee behoren.
Officiële talen
Art. 56.- De officiële talen van de assemblee zijn het Nederlands en het Frans.
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Waarnemers
Art. 57.- De assemblee kan, op hun verzoek, het statuut van waarnemer toekennen
aan andere interparlementaire instellingen. De assemblee kan het statuut van
waarnemer aanvragen bij andere interparlementaire instellingen.
Benelux-award en Beneluxprijs
Art. 58.- De assemblee kan Benelux-awards en Beneluxprijzen uitreiken.
De Benelux-award kan worden uitgereikt aan personen die zich op uitzonderlijke wijze
hebben ingezet voor de versterking van de politieke samenwerking tussen de drie
landen of aan personen die de Benelux positieve naambekendheid hebben gegeven.
De Beneluxprijs kan worden uitgereikt aan personen, instellingen of ondernemingen
die buitengewone diensten hebben bewezen aan de Beneluxlanden op
wetenschappelijk, socio-cultureel, economisch of sportief vlak en daardoor een
bijzondere bijdrage leveren aan de uitstraling van de drie landen.
Op voorstel van het Permanent Comité bepaalt de assemblee de nadere regels met
betrekking tot de toekenning van de Benelux-award en de Beneluxprijs.
Immuniteiten
Art. 59.- De leden en plaatsvervangende leden genieten de immuniteiten bepaald
in het protocol tot aanvulling van het Verdrag over de Benelux Interparlementaire
Assemblee als bedoeld in artikel 16 van het instellingsverdrag, onverminderd het
recht van de assemblee, vergaderend met gesloten deuren, om de immuniteit van
een lid op te heffen.
Herziening van het reglement van orde
Art. 60.- Een voorstel tot wijziging van dit reglement moet door ten minste vijf leden
zijn ondertekend. Het wordt door de voorzitter bezorgd aan het Permanent Comité.
Het Permanent Comité brengt verslag uit aan de assemblee.
Het Permanent Comité kan met een meerderheid van zijn leden zelf een voorstel
tot wijziging van het reglement redigeren en voorleggen aan de assemblee.
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