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I. TOE TE PASSEN BEPALINGEN 

 

A. Rechtsgrond 

 

1. Internationaal recht 

 

Artikel 90 van het Aanvullend Protocol I voorziet in de oprichting van een 

“Internationale Commissie voor feitenonderzoek” die als voornaamste 

opdracht heeft beweringen inzake vermeende inbreuken op het Protocol 

alsmede op de Conventies van Genève uit 1949 na te gaan. Het 

instellen van zulk een onderzoek is echter niet verplicht. 

 

2. Nationaal recht 

 

Het Belgisch Parlement keurde Protocol I goed bij wet van 16 april 1986 

(Belgisch Staatsblad van 7 november 1986). Artikel 3 van deze 

goedkeuringswet, machtigt de Koning om, onder de 

toepassingsvoorwaarden van artikel 90 van dat Protocol, de 

bevoegdheden van de Commissie voor feitenonderzoek te erkennen. 

 

B. Analyse van de te nemen maatregelen 

 

België moet de bevoegdheid van de Commissie voor feitenonderzoek erkennen. 

 

België heeft op 27 maart 1987 een verklaring tot erkenning van de bevoegdheid van de 

Commissie voor feitenonderzoek bij de depositaris van het Protocol (in casu de 

Zwitserse Bondsraad) neergelegd. 

 

 

II. BETROKKEN DEPARTEMENTEN 

 

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. 

 

 

III. BUDGETTAIRE WEERSLAG 

 

Ingevolge artikel 90 § 7 “worden de administratieve kosten van de Commissie gedekt door 

contributies van de Hoge Verdragsluitende Partijen die een verklaring krachtens de 

tweede paragraaf hebben afgelegd, en door vrijwillige contributies”. 
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Dit betekent dus dat België, door de bevoegdheid van de Commissie te erkennen, de plicht op 

zich neemt bij te dragen in de algemene werkingskosten van de Commissie. Het 

Belgisch gedeelte van de administratieve kosten van de Commissie bedraagt 6.298 

Zwitserse Frank voor het jaar 2002, en dit overeenkomstig de bijdrageschaal. 

 

IV. STAND VAN ZAKEN 

 

België heeft de bevoegdheid van de Commissie voor feitenonderzoek erkend (zie punt I.B.). 

 

 

V. VOORSTELLEN VAN BESLISSING 

 

Geen. 

 

 

VI. LAATSTE BIJWERKING 

 

Maart 2002 

 

VII. DATUM VAN GOEDKEURING DOOR DE ICHR 

 

 

12 maart 2002 

 

VIII. BIJLAGEN 
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