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... Om deze redenen is de praktijk niet aangepast aan de huidige eisen van transparantie.
7. Wanneer alleen rekening wordt gehouden met de jaarrapporten van de instellingen, lijkt er 
niets aan de hand. Het ziet er anders uit wanneer wordt gekeken naar het werk van de 
Europese Ombudsman waarbij het begrip transparantie in een EU-context verschoven is 
van een individueel en passsief uitgangspunt (de rechten van elke burger op toegang tot 
bepaalde documenten) naar een veel bredere en proactieve taakopvatting van EU-bestuur, 
waarbij de instellingen ervoor zorgen dat informatie over het beleid en de initiatieven van de 
EU werkelijk toegankelijk is. Wanneer een openbare instelling er niet in slaagt te handelen 
volgens een regel of beginsel waaraan zij gebonden is1, wordt dit gedefinieerd als wanbeheer. 
Om zich met een klacht tot de Ombudsman te wenden, hoeft de klager niet aan te tonen dat hij 
wettelijk belanghebbende is of persoonlijk getroffen is door het wanbeheer. Deze 
mogelijkheid om klachten in te dienen, de actio popularis, is een belangrijke procedurele 
route. De actio popularis voorziet in een toegankelijk raakvlak tussen burgers en het EU-
bestuur en stelt burgers in staat een proces in gang te zetten om verantwoording te vragen. De 
Ombudsman zal volgens de uitvoeringsbepalingen "zoveel mogelijk met de betrokken 
instelling samenwerken bij het zoeken naar een minnelijke schikking om aan dit geval van 
wanbeheer een einde te maken en de klager genoegdoening te verschaffen"2.
8. De Ombudsman kan een instelling niet dwingen zich te voegen. Noch mag hij (namens de 
klager) vragen voorleggen aan het Hof van Justitie in Luxemburg inzake een 
rechtsaangelegenheid3. Toch heeft de Ombudsman een heel belangrijke rol gespeeld bij de 
waarborg van transparantie in de EU. Momenteel handelt ongeveer een derde van de 
onderzoeken die de Ombudsman instelt, over gebrek aan transparantie, inclusief de 
weigering om informatie te verschaffen4. In de eerste jaren hanteerde de Ombudsman in 
zijn werkzaamheden een relatief juridische benadering en lag de nadruk meer op de 
structurele aspecten van de manier waarop bepaalde instellingen, met name de Raad en de 
Commissie, informatie al dan niet beschikbaar stelden5. De Ombudsman heeft in zijn rol van 
arbiter bij gevallen van wanbeheer belang bij transparantie. Goed bestuur en de code van goed 
administratief gedrag zijn via de formulering van beleid in de vorm van regels en richtlijnen6

een hulpmiddel bij het bevorderen van transparantie. Zijn prerogatieven geven de 
                                               
1 Jaarverslag 1995, Europese Ombudsman.
2 Artikel 6, lid 1 van de uitvoeringsbepalingen (in te zien op: 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/provisions.faces).
3 De slepende Bavarian Lager-geschiedenis is een goed voorbeeld van hoe zelfs een sterke aanbeveling, een 
daaropvolgend speciaal verslag aan het Europees parlement en een duidelijke vaststelling van wanbeleid geen 
invloed hebben gehad op het gedrag van de instelling (de Commissie) die werd beschuldigd van wanbeheer. Er 
waren, over een periode van zes jaar, zelfs twee rechtszaken nodig, voordat de hoogste rechtsinstantie een 
duidelijke uitspraak deed inzake de juiste "interpretatie" van de complexe relatie tussen het recht op toegang tot 
documenten aan de ene kant, en gegevensbescherming en het recht op privacy aan de andere kant. Alleen een 
bemiddelde, tot procederen geneigde en volhardende klager kan zich de lange mars door de gerechtelijke 
instanties veroorloven (dit gesteld tegenover de aanleiding voor de rechtsgang; een korte vergadering die 
veertien jaar eerder plaatsvond).
4 Resolutie van het Europees Parlement van 25 november 2010 over het jaarverslag 2009 van de activiteiten van 
de Europese Ombudsman (P7_TA(2010)0435) (in te zien op: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0435+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN).
5 Zie voor een overzicht van de activiteiten van de Ombudsman op dit vlak, Ian Harden, 'The European 
Ombudsman's efforts to increase openness in the Union', in Veerie Deckmyn (red.), Increasing transparency in 
the European Union, Maastricht, European Institute for Public Administration, 2002, blz. 123-145, op blz. 130 
en verder.
6 Europese Ombudsman, De Europese Code van Goed Administratief Gedrag, in te zien in de laatste versie op: 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/home.faces.
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Ombudsman toegang tot administratieve bestanden en stellen hem in staat om tijdens de 
uitvoering van zijn onderzoek bestanden openbaar te maken. Om deze redenen vormen de 
prerogatieven van de Ombudsman misschien wel het machtigste instrument om gesloten 
bestuurlijke circuits te doorbreken en om de bureaucratische logica van beperkte 
beschikbaarheid van informatie te achterhalen. Bovendien wordt het publiek hiermee een 
alternatieve route geboden om toegang te krijgen tot documenten, in vergelijking met de 
kosten die gepaard gaan aan de meer formele 'gang naar de rechter'. Zo functioneert de 
Ombudsman als een belangrijke katalysator voor openheid en transparantie1.
9. Het onderzoek van de Ombudsman naar wanbeheer biedt oplossingen buiten de 
formele en legalistische sfeer bij gevallen waarin sprake is van gebrekkige of geen 
participatie. De Ombudsman heeft bijvoorbeeld bevestigd dat het binnen zijn macht ligt om 
te controleren of de Commissie zich houdt aan de minimumnormen waaraan zij gebonden is 
inzake de raadpleging van de bevolking, en hij heeft aangegeven dat hij bereid is dat op een 
proactieve manier te doen2. Administratieve praktijken die juridisch niet getoetst worden, 
kunnen op deze manier toch worden gecontroleerd. In tegenstelling tot de rechter, kan de 
Ombudsman hierdoor bijdragen aan het herstellen van enkele van de overblijvende zwakke 
plekken in de raadplegingsprocedure van de Commissie. De bijdrage van de Ombudsman 
heeft hier echter een reikwijdte die zich noodzakelijkerwijs beperkt tot de minimumnormen 
inzake raadpleging3.

10. Geconfronteerd met externe kritiek op de onwil om hun activiteiten transparanter te 
maken, sommen instellingen alle initiatieven op die zijn genomen om hun werk meer 
toegankelijk te maken. Sommige van deze initiatieven zijn heel behulpzaam zoals de 
webstreaming van wetgevende bijeenkomsten van de Raad op ministerieel niveau en van de 
vergaderingen van parlementaire commissies. Maar zelfs deze positieve initiatieven lijken 
soms verwarrend door het gebrek aan coördinatie en interoperabiliteit, waar de 
instellingen toch geacht worden samen te werken. Het meest verrassend is het ontbreken van 
een algemeen model van informatieverschaffing voor de registers of voor de websites van de 
instellingen, alsmede voor de it-toepassingen die worden gebruikt bij de koppeling van 
gegevens uit inter-institutionele werkstromen. Volgens een recente externe bijdrage in 
opdracht van een EP-werkgroep, gebruiken de meeste burgers algemene zoekmachines op 
internet, zoals Google, en dan krijgen ze bij een zoekopdracht al dan niet een 'hit' voor het 
document of de informatie waarnaar zij op zoek zijn. Deze zogenaamde passieve gebruikers 
hebben echter veel profijt van de actieve gebruikers die voorop lopen. Deze actieve 
gebruikers vormen een vaak hoogst kritische minderheid die de verschillende registers 
bijhoudt en de instellingen soms systematisch verzoekt documenten online te zetten die wel 
zijn geregistreerd maar nog niet beschikbaar zijn gemaakt. Zonder rekening te houden met de 
rol van deze actieve minderheid, wordt soms ten onrechte beweerd dat de wettelijke 
voorschriften voor toegang tot documenten geen grote betekenis hebben, omdat het 
publiek slechts beperkt gebruik maakt van zijn recht op toegang tot documenten en omdat 
de groep die dat wel doet, eenzijdig is samengesteld (meestal studenten en onderzoekers 

                                               
1 Zie ook, Carol Harlow, 'Transparency in the European Union: weighing the public and private interest', in Jan 
Wouters, Luc Verhey and Phiiipp Kiiver (red.), European constitutionalism beyond Lisbon, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, blz. 209-238.
2 Zie het Besluit van de Ombudsman over klacht 948/2004/)OV tegen de Commissie (4.5.2005), paragrafen 1.1 
tot 1.4, 3.8 en 3.18, alsmede Besluit van de Ombudsman over klacht 3617/2006/JF tegen de Commissie 
(3.7.2008).
3 Zie over deze beperkte reikwijdte Joana Mendes, Participation in EU rulemaking, cit. Hoofdstuk 3, Subsectie 
3.3.3.
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(40 %), en advocaten (8,8 %))1.

11. In navolging van de “Freedom Information Act” wordt het voor alle instellingen en 
lichamen en autoriteiten binnen een EU-kader steeds meer als een verplichting beschouwd om 
via internet uitgebreide informatie beschikbaar te stellen over hun taken, organisatiestructuur, 
activiteiten, vergaderagenda’s en informatie over de belangrijkste in behandeling zijnde 
documenten. De gedetailleerdheid van deze informatie verschilt tussen de instellingen en vaak 
zelfs binnen dezelfde instelling. Toch is het zo dat door de ontwikkeling in de laatste jaren 
van documentregisters, in het bijzonder het register van de Raad en van de Commissie, meer 
documenten in een vroeg stadium van het besluitvormingsproces online worden gezet, 
inclusief documenten die niet noodzakelijkerwijs elders worden gepubliceerd. De laatste jaren 
heeft met name de Commissie meerdere onderscheiden en specifieke documentregisters
opgezet. Hieronder bevindt zich een gedetailleerd comitologieregister2 en andere specifieke 
websites van de verschillende directoraten-generaal naast een specifiek register over 
deskundigengroepen. Gezien deze positieve verbeteringen is het niettemin frustrerend dat we 
tien jaar na de inwerkingtreding van de Verordening (EG) nr. 1049/2001 en na de uitgave van 
honderdduizenden euro’s door de EU-instellingen nog steeds niet beschikken over een 
gemeenschappelijke benadering en zelfs niet over gemeenschappelijke “metagegevens” 
voor de ordening van gelijksoortige documenten.
12. Al deze specifieke registers en websites staan in verband met meer algemene bestuurlijke 
taken en kunnen soms documenten bevatten van een meer besloten karakter (bijvoorbeeld 
documenten over vergaderingen, notulen van commissievergaderingen of ander 
vergaderingen alsmede ontwerpbesluiten). Deze documenten kunnen een speciale relevantie 
hebben voor EU-burgers en zelfs voor nationale parlementen om de 
besluitvormingsprocessen te begrijpen achter EU-bepalingen inzake implementatie en 
bestuurlijke regelgeving. Een interessant voorbeeld is het 'Register inzake 
deskundigengroepen'3, waarin formele en informele advieslichamen staan geregistreerd die 
ofwel zijn opgericht naar aanleiding van besluiten van de Commissie of die informeel tot 
stand zijn gekomen via de diensten van de Commissie en waarin de belangrijkste informatie 
over deze groepen is opgenomen. Ook het Register van belangenvertegenwoordigers van de 
Commissie is een op vrijwilligheid gebaseerd register bedoeld om bij te dragen aan de 
transparantie van de bestuurlijke activiteiten in de eerste fase van de wetgevingsprocedure4. 
Tegelijkertijd werken de Commissie en het Parlement aan een gemeenschappelijk register van 
belangenvertegenwoordigers dat in de nabije toekomst tot stand moet komen5.

13. De laatste jaren zijn de centrale rol en de toegenomen prerogatieven van het Europese 
Parlement bij wetgevingswerk zichtbaar geworden voor andere instellingen en de 
buitenwereld. Een dergelijke verzwaring van de politieke rol (inclusief nieuwe gevoelige 
prerogatieven op het gebied van strafrecht, de kern van nationale soevereiniteit, waarbij het 

                                               
1 Zie bijvoorbeeld Lorenzo Cotino, 'Theory and Reality of Public Access to EU Information'.
2 Zie: http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm.
3 Zie: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/search.cfm.
4 Zie Europese Commissie, Register van belangenvertegenwoordigers:
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=en#en. Zie het kritische eerste verslag van 
ALTER-EU (The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation), Commission Lobby Register 
Fails Transparency Test: http://www.alter-
eu.orq/en/system/files/publications/Commission+Register+Fails+Transparency+Test.pdf.
5 Zie persbericht van eind oktober 2010: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/544&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiL.
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gaat over de meest fundamentele mensenrechten) moet gepaard gaan aan goede procedures en 
praktijken, waarbij een duidelijke informatie-uitwisseling, een helder overzicht en afdoende 
transparantie moeten worden gegarandeerd. Als we kijken naar de specifieke 
wetgevingsprocedure, is de belangrijkste verbetering die in het Europees Parlement moet 
worden doorgevoerd, de introductie van een gemeenschappelijke virtuele ruimte waar alle 
betrokkenen die het recht hebben om te interveniëren, toegang krijgen en informatie kunnen 
uitwisselen op een transparante manier, terwijl tegelijkertijd hun autonomie en specifieke 
kwaliteiten blijven gewaarborgd. In een goede “virtuele werkruimte” zouden de volgende 
gegevens kunnen worden opgeslagen: 1) informatie van hoofdcommissies en van 
adviescommissies, van rapporteurs en van schaduwrapporteurs (iets waarin bijvoorbeeld deels 
voorzien wordt door het publiek toegankelijke “OEIL”1 ), 2) de bureaumedewerkers van het 
secretariaat van de betrokken commissies, 3) adviseurs van de verschillende fracties – de 
teksten en mededelingen die vanuit de verschillende betrokken instellingen zijn gerelateerd 
aan de procedure, 4) een hulpmiddel voor het beheer van de agenda, waarmee data van de 
activiteiten die zijn gerelateerd aan het wetgevingswerk kunnen worden vastgesteld en 
bijgewerkt (commissievergaderingen, werkgroepen, debatten, stemmingen, enz.), 5) interne 
mededelingen binnen de “virtuele gemeenschap”, 6) standpunten uit de buitenwereld 
(nationale parlementen, samenleving, lobbyisten) 7) beschikbare onderzoeksresultaten van 
effectbeoordeling en van andere relevante openbare en niet-officiële bronnen. Een deel van 
deze gegevens kan en moet worden gedeeld met andere instellingen en, belangrijk, worden 
verspreid naar de buitenwereld (burgers) via de aangewezen kanalen (bijvoorbeeld een 
bijgewerkte en meer recente versie van “OEIL”).
14. Het is het niet het voornaamste doel van dit verslag om amendementen voor te stellen op 
EU-wetgeving. Niettemin kunnen de bevindingen van nut zijn bij de huidige
wetgevingswerkzaamheden in het kader van de herziening van Verordening (EG) 
nr. 1049/2001 (zie Cashman-verslag (2008/0090(COD))2. Een reflectie op de huidige situatie 
kan gebruikt worden om na te gaan of wijzigingen vereist zijn en om gebieden aan te geven 
waar een aanpassing van de wetgeving noodzakelijk zou kunnen zijn (als gevolg van lacunes 
in de wet, onduidelijke bepalingen, te ruime discretionaire bevoegdheid, recente arresten, 
enz.).

                                               
1 In dat opzicht biedt het voor het publiek toegankelijke “OEIL” (www.europarl.europa.eu/oeil) een rudimentair 
vorm die verbeterd zou moeten worden. 
2 Zie: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5632032.


