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Na het Turco-arrest en het Verdrag van Lissabon is het juridisch perspectief gewijzigd...
1. Sinds de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van 
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie1 hecht het Europees Parlement veel belang 
aan een periodieke evaluatie2 van de wijze waarop het transparantiebeginsel wordt toegepast 
door de EU-instellingen. Deze alomvattende benadering is des te gerechtvaardigder na het 
Turco-arrest van het EHvJ3 inzake transparantie over de wetgevingsprocedure en in het 
bijzonder na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, waarmee een juridisch 
bindende status is verleend aan het EU-handvest van de grondrechten. Bovendien is de 
kwestie van de relatie tussen burgers en het EU-bestuur een bijzonder prominente 
kwestie geworden na het Verdrag van Lissabon door de aanzienlijke uitbreiding van zowel 
de politieke als de bestuurlijke uitvoerende macht van de EU in de afgelopen jaren4. Dit 
verklaart waarom, sinds Lissabon, de verplichting om toegang tot documenten te verlenen niet 
alleen bindend is voor het Parlement, de Raad en de Commissie, maar ook voor nieuwe 
instellingen zoals de Europese Raad, het EHvJ, de ECB en de EIB en een groeiend aantal EU-
agentschappen en -autoriteiten5, alsmede organen als de Europese Dienst voor extern 
optreden.
2. Transparantie is niet alleen een algemeen beginsel geworden van de rechtsorde van de 
EU maar is nu ook gerelateerd aan de beginselen van burgerparticipatie en goed 
bestuur. Transparantie is daarom een kernelement van de "democratische beginselen". In 
artikel 11 VEU wordt, als aanvulling op de vertegenwoordigende democratie (artikel 10 
VEU), een meer op participatie gerichte opvatting van democratie expliciet voorgestaan. De 
nieuwe bepalingen in de Verdragen kunnen en zouden moeten worden gelezen in het licht van 
een dieperliggende democratische duiding, namelijk het belang van openheid, transparantie en 
participatie en hoe de relatie tussen het EU-bestuur en de EU-burgers in deze kwaliteiten 
vorm moet krijgen zoals bepaald in de Verdragen6. In dat opzicht wordt in de Verdragen niet 
meer verwezen naar “het behoud van de doeltreffendheid van het besluitvormingsproces“ (zie 
artikel 255 en 207, lid 3 van het voormalige VEG) als een mogelijke beperking van 
transparantie. Tegelijkertijd moet rekening gehouden worden met de nieuwe bepalingen van 
artikel 15 VWEU en van artikel 42 van het Handvest van de grondrechten. Hier wordt 
verwezen naar documenten ”ongeacht de informatiedrager waarop zij zijn vastgelegd”, een 

                                               
1 PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43. Zie verder Europese Commissie, ‘Groenboek: Toegang van het publiek tot 
documenten van de instellingen van de Europese Gemeenschap - Evaluatie' (COM(2007)0185 definitief, 18 mei 
2007); werkdocument van de diensten van de Commissie, verslag over de uitkomst van de openbare raadpleging 
inzake de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten 
van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (SEC(2008) 29/2, 16 januari 2008).
2 Zie artikel 104, lid 7 van het Reglement van het Europees Parlement. 
3Gevoegde zaken C-39/05P en C-52/05P, Turco tegen Raad van de Europese Unie, punt 45, arrest van 1 juli 
2008, EHvJ [2008] 1-4723, waarin de considerans van Verordening 1049/2001 wordt herhaald. 
4 Zie verder Deirdre Curtin, Executive power of the European Union: law, practices and the living constitution, 
Oxford, Oxford University Press, 2009.
5 De eerste twee agentschappen zijn opgericht in 1975. In 2000 was dat aantal gegroeid naar 10 en in de laatste 
tien jaar is het aantal gegroeid naar meer dan 30. 
6 Niet alleen heeft "iedere burger" het "recht aan het democratisch bestel van de Unie deel te nemen" maar ook 
vindt "de besluitvorming plaats op een zo open mogelijke wijze, en zo dicht bij de burgers als mogelijk is" 
(artikel 10, lid 3, VEU). Aanvullend worden bepaalde verplichtingen met betrekking tot openheid, transparantie 
en participatie opgelegd aan de "instellingen" (artikel 11, leden 1 tot en met 3, VEU). Het is duidelijk dat de 
democratische beginselen van artikelen 10 en 11 moeten worden gerespecteerd en uitgewerkt in toekomstige 
verordeningen die worden aangenomen overeenkomstig artikel 298 VWEU.
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definitie die, in het bijzonder gelet op de uitgebreide opslag van gegevens in verschillende 
databanken, niet genoeg kan worden benadrukt.

3. Ofschoon de hierboven geschetste transparantiebeginselen op het hoogste politieke 
niveau binnen de EU zijn besproken en onderschreven, is de dagelijkse toepassing nog 
steeds een probleem, zoals bijvoorbeeld wordt bevestigd door de resolutie van het Parlement 
van 14 januari 2009 over de tenuitvoerlegging van Verordening 1049/20011. Ditzelfde feit 
blijkt uit de periodieke verslagen van de Ombudsman (waaruit steeds duidelijker het gebrek 
aan transparantie naar voren komt), alsmede uit bestaande interne praktijken en bestuurlijke 
instructies binnen EU-instellingen, of zelfs uit interinstitutionele initiatieven, waarbij het 
resultaat of zelfs de bedoeling kan worden aangeduid als een terugkeer naar de periode van 
vóór het Verdrag van Amsterdam en vóór Verordening 1049/2001.
4. Het sterkste verzet tegen het nieuwe wettelijk kader is afkomstig van veel lidstaten die 
bevreesd zijn voor mogelijk ongewenste effecten als gevolg van de toegang tot nationale 
gegevens/documenten die beschikbaar zijn gesteld in het kade r  van het EU-
besluitvormingsproces. Dit niettegenstaande het feit dat, volgens Verordening (EG) nr. 
1049/2001 en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (EHvJ)2 een nationaal 
vetorecht niet meer bestaat, daar het EU-proces autonoom verloopt en de enige 
uitzonderingen die zijn toegestaan worden genoemd in artikel 4, leden 1 tot en met 3, van 
Verordening (EG) nr. 1049/20013, ongeacht of de betreffende gegevens gaan over 
onderhandelingen, omzetting of implementatie van EU-wetgeving. Gezien het voorgaande 

                                               
1 Zie het verslag-Cappato http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:046E:0080:0086:NL:PDF.
2 “Artikel 4, lid 5 van Verordening nr. 1049/2001 kan bijgevolg niet aldus worden uitgelegd dat het de 
lidstaten een algemeen en onvoorwaardelijk vetorecht verleent op grond waarvan deze zich discretionair 
zouden kunnen verzetten tegen de openbaarmaking van een van hen afkomstig document dat bij een 
instelling berust, en waardoor de toegang tot dergelijke documenten niet langer door de bepalingen van deze 
verordening, maar alleen nog door de bepalingen van het nationale recht zou worden beheerst.“
Zaak C-64/05-P Koninkrijk Zweden tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0064:NL:NOT
3 Artikel 4, leden 1 tot en met 3
“Uitzonderingen
1. De instellingen weigeren de toegang tot een document wanneer de openbaarmaking ervan zou leiden tot 
ondermijning van de bescherming van:
(a) het openbaar belang, wat betreft:
openbare veiligheid, defensie en militaire aangelegenheden, internationale betrekkingen en het financiële, 
monetaire of economische beleid van de Unie of een lidstaat;
(b) de persoonlijke levenssfeer en de integriteit van het individu, in het bijzonder gelet op de 
Gemeenschapswetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
2. De instellingen weigeren de toegang tot een document wanneer de openbaarmaking ervan zou leiden tot 
ondermijning van de bescherming van:
- de commerciële belangen van een natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van intellectuele eigendom; 
gerechtelijke procedures en juridisch advies; het doel van inspecties, onderzoeken en audits, tenzij een hoger 
openbaar belang openbaarmaking gebiedt.
3. De toegang tot een document dat door een instelling is opgesteld voor intern gebruik of door een instelling 
is ontvangen, en dat betrekking heeft op een aangelegenheid waarover de instelling nog geen besluit heeft 
genomen, wordt geweigerd, indien de openbaarmaking ervan het besluitvormingsproces van de instelling 
ernstig zou ondermijnen, tenzij een hoger openbaar belang openbaarmaking gebiedt.
De toegang tot een document met standpunten voor intern gebruik in het kader van beraadslagingen en 
voorafgaand overleg binnen de betrokken instelling wordt ook geweigerd nadat het besluit genomen is, indien de 
openbaarmaking van het document het besluitvormingsproces van de instelling ernstig zou ondermijnen, tenzij 
een hoger openbaar belang openbaarmaking gebiedt.”
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kan niet anders worden geconstateerd dan dat de Raad en de Commissie opnieuw de grenzen 
vertroebelen tussen de EU en de lidstaten1 door "normaal" beleid te classificeren als 
“gerubriceerde EU-gegevens” (GIEU), een kwalificatie die aanvankelijk slechts was 
gereserveerd voor de beleidsdomeinen defensie en veiligheid en die gerubriceerde informatie 
behelsde van zowel de lidstaten als van de EU-instellingen. Deze situatie is nog duidelijker 
geworden door de weigering toegang te verlenen tot documenten over internationale 
overeenkomsten en de ondoorzichtige onderhandelingen die hebben geleid tot bepaalde 
overeenkomsten met mogelijk verstrekkende gevolgen voor de rechten van het individu 
(bijvoorbeeld de ACTA-onderhandelingen). Ofschoon een bepaalde mate van 
vertrouwelijkheid bij bepaalde onderhandelingen begrijpelijk is, moet voor de burger ten 
minste een indirect controlemechanisme (controle door democratisch gekozen parlementaire 
vertegenwoordigers) worden ingesteld en toepasbaar zijn. Dit geldt eens te meer nu het 
Europees Parlement na het Verdrag van Lissabon akkoord moet gaan met een 
verscheidenheid aan internationale overeenkomsten (artikel 218 VWEU). Bovendien, 
ofschoon lidstaten en EU-instellingen verplicht zijn te handelen in de geest van loyale 
samenwerking (artikel 4, lid 3 VEU) is er sprake van verschillende zorgwekkende 
praktijken van de Raad en de Commissie waarbij de facto de werkelijke standpunten van 
lidstaten worden verhuld in de voorbereidende instanties van de Raad/Commissie, zoals: het 
groeiende aantal werkdocumenten dat niet tijdig wordt opgenomen in het register van de 
instellingen (bijvoorbeeld documenten over de zittingen van de Raad of werkdocumenten van 
de diensten van de Commissie die pas achteraf worden verspreid); - het feit dat namen van 
lidstaten systematisch worden achtergehouden bij de uitkomst van procedures (indien 
überhaupt ter inzage beschikbaar) waardoor het onmogelijk is om te zien welke 
meerderheid/minderheid zich aftekent in de comités/commissies van de Raad/Commissie.

5. Een van de uitzonderingen die is opgenomen in Verordening (EG) nr. 1049/2001 waarop 
niet alleen de Raad, maar ook de Commissie zich bij voortduring beroept teneinde openbare 
toegang te weigeren tot voorbereidende werkzaamheden is gebaseerd op artikel 4, lid 3 van de 
verordening. Hierin wordt gesteld dat toegang kan worden geweigerd als “openbaarmaking 
van het document het besluitvormingsproces van de instelling ernstig zou ondermijnen, tenzij 
een hoger openbaar belang de openbaarmaking gebiedt”. Het is de moeite waard om op te 
merken dat deze uitzondering is opgenomen in Verordening (EG) nr. 1049/2001 als 
afspiegeling van de geest van een specifieke voormalige verdragsbepaling (artikel 207, lid 3 
VEG) waarin wordt gesteld dat transparantie vereist is met betrekking tot voorbereidende 
wetgevingswerkzaamheden van de Raad, “waarbij tegelijkertijd de doeltreffendheid van het 
besluitvormingsproces van de instelling behouden moet blijven“. Deze spanning tussen 
transparantie en doelmatigheid is benadrukt door het Hof van Justitie met de verklaring in 
het Turco-arrest dat “openheid een betere deelneming van de burgers aan het 
besluitvormingsproces mogelijk maakt en een grotere legitimiteit waarborgt en meer 
doelmatigheid en verantwoordelijkheid van de administratie ten opzichte van de burgers 
binnen een democratisch systeem“. Deze redenering is bekrachtigd in het Verdrag als 
uitvloeisel van Lissabon en er is daarom in de nieuwe Verdragen geen verwijzing meer te 
vinden naar het concept van bescherming van het besluitvormingsproces. Het huidige 
“voortbestaan” van dit concept is alleen maar gebaseerd op artikel 4, lid 3 van Verordening 
(EG) nr. 1049/2001. 

6. Paradoxaal genoeg wordt de tegenzin tegen meer transparantie na Lissabon groter, ook 

                                               
1 Zie afzonderlijk werkdocument 3.
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binnen instellingen die vanouds meer open stonden voor deze doelstellingen. Zelfs het 
Europees Parlement is onwillig bij het waarborgen van transparantie inzake 
wetgevingsonderhandelingen met de Raad, ook al eist het Verdrag dat debatten op 
wetgevingsgebied openbaar worden gemaakt. Ook het Europese Hof van Justitie in 
Luxemburg, dat tientallen jaren lang getracht heeft om de mechanismen binnen de 
instellingen van de EU openbaar te maken, is onlangs onder vuur komen te liggen voor wat 
beschouwd wordt als een nodeloos genereuze interpretatie van de reikwijdte en betekenis van 
verschillende sleuteluitzonderingen op het recht op toegang tot documenten.1 En dit is zelfs 
nog sterker het geval als het gaat om de documenten en administratie van het Hof zelf. 
Daarnaast probeert de Commissie de klok terug te draaien, met name via de lopende 
herziening van de verordening inzake toegang tot documenten2.

                                               
1 Zie verder Joni Helliskoski en Päivi Leino, 'Darkness at the break of noon: the case law on regulation No. 
1049/2001 on access to documents'
2 Zie verder Francesco Maini, Jean-Patrick Villeneuve en Martial Pasquier, '"Less is more"?, The Commission 
proposal on access to EU documents and the proper limits of transparency', Revue Française d'Administration 
Publique, moet nog verschijnen.


