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Betreft: Samenvatting van de praktijk in verband met de opheffing en verdediging van 
immuniteit

In haar vergadering van 2 september 2009 heeft de Commissie juridische zaken 
overeenstemming bereikt over de verduidelijking van interne procedures voor de opheffing en 
verdediging van immuniteit binnen de Commissie juridische zaken, volgens de hierna 
volgende regels.
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1. Vertrouwelijkheid

Artikel 7, lid 11 van het Reglement bepaalt: “De commissie behandelt de zaak en de 
ontvangen documenten met de grootste vertrouwelijkheid”.

De vertrouwelijkheid geldt zowel voor de wijze van vergaderen als voor de toegang tot 
documenten.

1.1. Vergaderingen achter gesloten deuren

Artikel 103, lid 4, bepaalt dat de behandeling door de ter zake bevoegde commissie van 
verzoeken met betrekking tot de immuniteitsprocedures overeenkomstig artikel 7 van het 
Reglement altijd met gesloten deuren plaatsvindt.

Het Reglement zegt niets over de specifieke regels die in acht moeten worden genomen 
wanneer de vergadering met gesloten deuren moet plaatsvinden. Daarom dient uitsluitsel te 
worden gegeven op de vraag wie bij de behandeling van een verzoek om verdediging of 
opheffing van immuniteit in de zaal kan blijven.

De vanouds door de Commissie juridische zaken gehanteerde praktijk zorgt soms voor 
problemen, die op te lossen zijn door bij wijze van algemene regel alleen die mensen in de 
zaal toe te laten die aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

 zij hebben uit hoofde van hun politieke verantwoordelijkheid dan wel krachtens een 
wettelijk voorschrift een tuchtrechtelijk gehandhaafde geheimhoudingsplicht, en

 hun aanwezigheid in de zaal wordt door hun functie gerechtvaardigd.

Met deze voorwaarden blijft de aanwezigheid in de zaal tot de volgende categorieën beperkt:

1. de gewone en plaatsvervangende leden van de commissie, maar ook alle leden van het 
Parlement, zij het dat die alleen onder de voorwaarden van de artikelen 187, lid 2, en
193, lid 3, van het Reglement in de vergadering het woord kunnen voeren of stemmen;

2. ambtenaren (die onderworpen zijn aan een wettelijke geheimhoudingsplicht) voor 
zover hun taken dit rechtvaardigen. Dat betekent dat het commissiesecretariaat, de 
Juridische Dienst en de dienst van het DG PRES dat belast is met immuniteiten in de 
zaal aanwezig mogen zijn;

3. fractiemedewerkers (eveneens onderworpen aan een wettelijke 
geheimhoudingsplicht), doch evenals de voorgaande categorie slechts voor zover hun 
taken dit rechtvaardigen. Dat betekent dat de fractiemedewerkers die gewoonlijk de 
activiteiten van de Commissie juridische zaken volgen, in de zaal aanwezig mogen 
zijn;

4. medewerkers van de voorzitter en van de rapporteurs voor immuniteit.
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1.2. Toegang tot documenten

Aan de toegang tot documenten zijn verschillende problemen verbonden:

 In de eerste plaats moet een regeling worden getroffen voor de toegang tot het vaak 
zeer lijvige volledige dossier van originele documenten in iedere zaak. Vanouds is de 
praktijk geweest dat de documenten voor leden of hun medewerkers (naar behoren 
gemachtigd) ter inzage liggen in het kantoor van het secretariaat. Deze documenten 
kunnen niet worden uitgeleend of gefotokopieerd. Deze bestaande traditie wordt 
bekrachtigd.

 Anderzijds is de vraag welke documenten of zo nodig welke samengevatte informatie 
moet worden vertaald en verspreid. De vanouds geldende regel dat de rapporteur over 
dit punt kan beslissen, wordt bekrachtigd. In geval van problemen zal de voorzitter 
bemiddelen. Er zij aan herinnerd dat de benoeming van ‘vaste’ rapporteurs is bedoeld 
om de expertise op dit gebied te optimaliseren.

In dit verband moet eraan worden gedacht dat de extra problemen die zich voordoen 
bij het naleven van de gedragscode voor meertaligheid reden zullen zijn voor een 
sobere benadering.

Een samenvatting van de belangrijkste feiten met betrekking tot elke zaak zal op een 
passende manier onder de commissieleden worden verspreid, onder 
verantwoordelijkheid van de rapporteur. Daarnaast zal de vertrouwde “mededeling 
aan de leden” de volledige lijst bevatten van ontvangen documenten die bij het 
secretariaat ter inzage liggen.

 Ten slotte moet ook een oplossing worden gevonden voor de wijze van distributie van 
documenten, een aangelegenheid waar vertrouwelijkheid en doelmatigheid niet 
gemakkelijk met elkaar te verenigen zijn. De documenten zullen per e-mail in PDF-
formaat naar de leden worden verzonden. Een juiste behandeling van de documenten 
valt onder de verantwoordelijkheid van de leden.

2. Deelname aan de vergadering van het lid wiens immuniteit in het geding is

Vanouds geldt als algemene regel dat het lid wiens zaak werd behandeld niet in de zaal 
aanwezig mag zijn, zodat de andere leden zich bij de behandeling van de zaak vrij blijven 
voelen hun mening te geven.

Het Reglement bepaalt alleen dat het betrokken lid niet deelneemt aan het debat over zijn/haar 
zaak in de plenaire vergadering. Anderzijds geeft artikel 193, lid 3, de commissie de 
mogelijkheid om te beslissen over de aanwezigheid bij een vergadering van leden van het 
Parlement die geen deel uitmaken van de commissie.

Daarom wordt de oude benadering bekrachtigd: het lid wiens zaak wordt behandeld of 
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zijn/haar vertegenwoordiger wordt verzocht de zaal gedurende het debat over de zaak te 
verlaten.

3. Vertegenwoordiging van het lid wiens immuniteit in het geding is

Het Reglement staat toe dat het lid of voormalig lid wordt vertegenwoordigd door een ander 
lid van het Parlement. Artikel 7, lid 3 bepaalt: “het (het lid) kan zich doen vertegenwoordigen 
door een ander lid”.

De vraag of leden van de Commissie juridische zaken het lid wiens immuniteit ter discussie 
staat, mogen vertegenwoordigen, is om twee redenen van belang:

 vermeden moet worden dat zij optreden als rechter én belanghebbende partij,
 gewaarborgd moet worden dat alle leden van het Parlement voor de Commissie 

juridische zaken een gelijke behandeling ten deel valt.

Om deze redenen worden de leden van de commissie verzocht de vertegenwoordiging van 
leden wier immuniteit ter discussie staat, te weigeren.

_____________
10 september 2009
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