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Praktische voorbeelden van toegang tot documenten

Het doel van dit document is om enkele praktische voorbeelden met betrekking tot de toegang tot 
documenten te analyseren. Alleen met een dergelijke aanpak kan een goed beeld worden 
gegeven van de mate waarin het recht op toegang tot documenten1, dat is neergelegd in de 
Verdragen2 en het Handvest van de grondrechten3 en dat in algemene zin door alle instellingen, 
bureaus, agentschappen en organen van de EU wordt benadrukt, in de praktijk wordt 
gerespecteerd. In verband hiermee is aan ngo's gevraagd om informatie over hun ervaringen te 
verstrekken. Deze groep heeft weliswaar een beperkte omvang, maar heeft vaak het vermogen en 
de wil om aanvraagprocedures te starten, die duur en tijdrovend kunnen zijn, waardoor een 
individuele persoon in dit opzicht in het nadeel is. De analyse zal zich concentreren op specifieke 
actoren (Raad, Commissie), vanwege hun verschillende aanpak met betrekking tot het verlenen 
van toegang tot documenten en hun benadering van enkele specifieke onderwerpen, zoals de 
toepassing van vrijstellingen, de wetgevingsprocedure, gerubriceerde documenten, 
interinstitutionele samenwerking, enz.

A. Documenten die betrekking hebben op de wetgevingsprocedure

1. Het Verdrag van Lissabon heeft een nieuw tijdperk van transparantie in de wetgeving ingeleid. 
In dit verband wordt in artikel 15, lid 3, vijfde alinea van het Verdrag betreffende de werking van 
de EU (VWEU) het volgende bepaald: "Het Europees Parlement en de Raad zorgen voor de 
openbaarmaking van de stukken betreffende de wetgevingsprocedures".
Deze opvatting van transparantie is gerelateerd aan het beginsel van de participatiedemocratie 
(artikel 9 tot en met 11 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU)) en aan de 
bijzondere rol van de nationale parlementen (artikel 12 van het VEU). Om ervoor te zorgen dat 
hiermee rekening wordt gehouden, vereist het Verdrag de instelling van een gemeenschappelijk 
kader in de vorm van een verordening, zoals wordt bepaald in artikel 15, lid 3, tweede alinea4.
Door het ontbreken van een gemeenschappelijk kader worden deze belangrijke wijzigingen in de 
huidige praktijk niet in aanmerking genomen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de transparantie (of 
het ontbreken daarvan) van de werkgroepen van de Raad. Het gedeelte van het wetgevende werk 
van de Raad dat momenteel zichtbaar is (discussies van ministers) is slechts "het topje van de 
ijsberg". Documenten die betrekking hebben op de beraadslagingen van de werkgroepen worden 
over het algemeen gerubriceerd als "limite" en zijn niet per se toegankelijk voor het publiek, 
terwijl deze rubricering niet in Verordening (EG) nr. 1049/2001 wordt vermeld.

2. De ontwikkeling van wetgeving op het gebied van strafrecht, als nieuw en uitgebreid 
voorrecht van de EU na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, vraagt zelfs om nog 
meer transparantie, gelet op de verreikende gevolgen ervan (beperking van de elementaire 
grondrechten van personen). Een voorbeeld daarvan betreft de voorgestelde richtlijn betreffende 
het Europees onderzoeksbevel in strafzaken (COD/2010/0817), een instrument dat bijzonder 
sterk ingrijpt in de rechten van personen en de interne constitutionele orde van de lidstaten. Het 
merendeel van de documenten van de werkgroep hierover is niet toegankelijk voor het publiek, 

                                               
1 Dit recht is geen afgeleid voorrecht dat aan de burgers is verleend, maar een in het Handvest vastgelegd primair 
recht van "toegang tot documenten, ongeacht de informatiedrager waarop zij zijn vastgelegd".
2 Artikel 9 tot en met 12 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en artikel 15 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).
3 Artikel 42 van het Handvest van de grondrechten.
4 In dit opzicht voldoet noch het herschikkingsvoorstel van de Commissie (COM(2008)0229), noch het meest 
recente voorstel (COM(2011)0137) van 21 maart 2011 tot uitbreiding van Verordening (EG) nr. 1049/2001 naar 
andere actoren aan de vereisten van de Verdragen.
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met uitzondering van, bijvoorbeeld, Raadsdocument 7617/111, waarin slechts een kopie wordt 
verstrekt van het publiekelijk beschikbare verslag van het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten (FRA) over het Europees onderzoeksbevel in strafzaken. Een ander goed voorbeeld 
van het ontbreken van transparantie op het gebied van het strafrecht heeft betrekking op het 
Europees aanhoudingsbevel, de eerste maatregel die is aangenomen in het kader van de 
wederzijdse erkenning in strafzaken. Het aanvankelijke enthousiasme over deze maatregel is 
afgenomen als gevolg van diverse substantiële problemen met de tenuitvoerlegging ervan. Zo 
heeft er geen echte harmonisatie plaatsgevonden op tal van gebieden: de categorie van 32 
strafbare feiten waarvoor de dubbele strafbaarheid is afgeschaft; de gevangenisomstandigheden; 
het begrip evenredigheid; de omschrijving van de officier van justitie als een "rechterlijke" 
(rechtbankachtige) autoriteit – in verschillende gevallen komt er in het geheel geen rechtbank 
aan de uitvaardiging van een Europees aanhoudingsbevel te pas of is de betrokkenheid van de 
rechtbank ernstig ingeperkt (hetgeen mogelijk in strijd is met artikel 5, lid 3 van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens), enz. In dit verband bevat het archief van 
de Raad een document met de titel "Injustices under the European Arrest Warrant" 
("Onrechtvaardigheden op grond van het Europees aanhoudingsbevel"), nr. 13825/10), dat niet 
rechtstreeks toegankelijk is voor het algemene publiek. Een dergelijke niet-transparante aanpak 
met betrekking tot het strafrecht is onaanvaardbaar, en na de inwerkingtreding van het Verdrag 
van Lissabon moet een eind worden gemaakt aan de praktijk, die de afgelopen tien jaar 
gebruikelijk is geweest, dat de nationale regeringen in het kader van de Raad EU-wetgeving op 
het gebied van het strafrecht aannamen en het Europees Parlement en de nationale parlementen 
slechts in zeer beperkte mate bij dit proces werden betrokken.

3. Het probleem beperkt zich niet alleen tot het strafrecht. Een goed en "ironisch" voorbeeld is 
het niet beschikbaar zijn van documenten waarin wordt vermeld welke standpunten de 
individuele lidstaten hebben ingenomen in het kader van een werkgroep van de Raad die zich 
bezighoudt met de voorgestelde herschikking van Verordening (EG) nr. 1049/20012, zoals blijkt 
uit de zaak die aanhangig is gemaakt door AccessInfo. Het juridisch advies van de juridische 
dienst van de Raad met betrekking tot de herschikking van Verordening (EG) nr. 1049/2001 is 
evenmin beschikbaar. Ten aanzien van het eerste punt (bekendmaking van de namen van 
lidstaten) werd een zaak aanhangig gemaakt en gewonnen (T-233/09), waarbij het Gerecht het 
gebruik van de uitzondering met betrekking tot de interne beraadslagingen, als voorzien in 
artikel 4, lid 3 afwees en het volgende verklaarde: "69. (...) De uitoefening door de burgers van 
hun democratische rechten houdt immers in dat het besluitvormingsproces in de instellingen die 
aan de wetgevingsprocedures deelnemen, op de voet kan worden gevolgd en dat alle relevante 
informatie toegankelijk is." Met betrekking tot de toegang tot het juridisch advies is ClientEarth 
een gerechtelijke procedure tegen de Raad gestart (T-452/10), omdat het standpunt van de Raad 
in strijd is met het besluit van het Hof in de zaak-Turco (gevoegde zaken C-39/05 P en C-52/05 
P)3.

4. Op basis van het voorgaande zou kunnen worden geconcludeerd dat de huidige situatie niet in 
overeenstemming is met de benodigde verplichting tot transparantie (als pendant van het recht 
van burgers op toegang) in de wetgevingsprocedure. In dit verband moeten met name 
                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st07/st07617.en11.pdf.
2 Document 16338/08 van de Raad, een nota van het algemeen secretariaat van de werkgroep die betrekking heeft de 
voorgestelde hervorming van Verordening (EG) nr. 1049/2001. AccessInfo heeft ook de documenten van de 
individuele lidstaten opgevraagd; achttien lidstaten verstrekten geen informatie (waarvan vier zich in totale stilte 
hulden) en negen lidstaten verstrekten enige informatie (niet alle).
3 In de zaak-Turco bepaalde het Hof expliciet het volgende: "De mogelijkheid voor de burgers om kennis te nemen 
van de grondslagen van wetgevingshandelingen is immers een voorwaarde voor een doeltreffende uitoefening van 
hun democratische rechten".
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maatregelen worden genomen om het probleem van de transparantie van de interne werkgroepen 
van de Raad op te lossen. Vergaderingen van de Raad op het niveau van de werkgroepen kunnen 
worden vergeleken met commissievergaderingen van het Parlement. Beide takken van de 
wetgevende macht moeten in dit opzicht transparant en op dezelfde wijze te werk gaan, in 
overeenstemming met de Verdragen en het Handvest, en deze transparantie mag niet ophouden 
wanneer de twee wetgevende autoriteiten op het eerste niveau bijeenkomen in het kader van de 
trialogen om mogelijk in eerste lezing overeenstemming te bereiken.

B. Een open, doeltreffend en onafhankelijk Europees ambtenarenapparaat

5. Artikel 298 van het VWEU voert uitdrukkelijk het concept van een open, doeltreffend en 
onafhankelijk Europees ambtenarenapparaat in, terwijl in artikel 41 van het Handvest het recht 
op behoorlijk bestuur is neergelegd, waarbij zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke 
termijn moeten worden behandeld. Wat betreft de Commissie moet het probleem van het 
afhandelen van procedures binnen een redelijke termijn worden aangepakt. Een goede 
illustratie is de "zaak-Porsche", die werd geopend naar aanleiding van brieven die Porsche AG 
in 2007 aan de Commissie had gestuurd in het kader van de herziening van de toenmalige 
communautaire strategie om de uitstoot van CO2 door personenauto's te verminderen. De 
aanvraagprocedure werd door een ngo (Friends of the Earth Europe) geïnitieerd op 1 maart 2007. 
Er waren een beslissing van de Europese Ombudsman (7 juli 2010, klacht 676/2008/RT)1, 
alsmede een verslag van het Europees Parlement (27 oktober 20102, op basis van het speciale 
verslag van de Ombudsman3) nodig voordat de procedure kon worden afgesloten. In deze zaak 
had de Commissie meer dan vijftien maanden nodig om een gemotiveerd advies in te dienen, 
omdat ze voor de derde partij (Porsche) geen antwoordtermijn hanteerde die haar in staat stelde 
zich te houden aan haar eigen antwoordtermijn tegenover andere EU-instellingen en de 
verzoekende partij. Het niet respecteren van termijnen kan ook worden geïllustreerd met zaak 
355/2007/TN van de Europese Ombudsman tegen de Commissie naar aanleiding van een 
onterechte bewering van de Commissie dat een lidstaat zijn veto had gebruikt, waarbij het 
initiële verzoek door het Europees Milieubureau (EEB) op 18 juli 2006 werd ingediend en het 
definitieve antwoord van de Commissie pas op 15 december 2006 werd ontvangen. 
Tegelijkertijd werd het advies over de ontwerpaanbeveling van de Ombudsman (van juni 2009) 
pas in juli 2010 ontvangen4.

6. Deze problemen vormen slechts een voortzetting van dezelfde onbehoorlijke aanpak bij het 
beantwoorden van zowel initiële als confirmatieve verzoeken om toegang tot documenten. Als 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5075/html.bookmark.
Op 1 maart 2007 verzocht Friends of the Earth Europe om inzage in de correspondentie tussen de auto-industrie en 
toenmalig commissaris Verheugen. In november 2007 verleende de Commissie inzage in vijftien brieven, maar 
weigerde ze toegang te verlenen tot drie brieven van Porsche, waarbij ze zich beriep op de uitzondering in verband 
met commerciële belangen. Nadat een klacht was ingediend (zaak 676/2008/RT), concludeerde de Ombudsman op 
27 oktober 2008 dat de Commissie onterecht de toegang tot deze brieven had geweigerd. Op 30 september 2009 
informeerde de Commissie de Ombudsman, na een substantiële vertraging, dat ze gedeeltelijke toegang tot de 
documenten zou verlenen na Porsche te hebben geïnformeerd. Hieraan werd gedurende een aantal maanden geen 
uitvoering gegeven, en in juli oordeelde de Ombudsman dat de Commissie zich schuldig had gemaakt aan 
wanbeheer.  In november 2010 nam het Europees Parlement een resolutie aan op basis van een speciaal verslag van 
de Ombudsman.
2 Verslag-Paliadeli over het speciaal verslag van de Europese Ombudsman in aansluiting op zijn ontwerp van 
aanbeveling aan de Europese Commissie naar aanleiding van klacht 676/2008RT (2010/2086(INI)).
3 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/specialreport.faces/en/4639/html.bookmark.
4 Zie ook zaak 3697/2006/PB: "De Ombudsman is van mening dat de verplichting om aanvragen snel te behandelen 
impliceert dat de Commissie haar administratieve diensten zodanig dient te organiseren dat registratie normaliter 
uiterlijk op de eerste werkdag na de ontvangst van de aanvraag plaatsvindt."
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voorbeeld moet een verzoek van Greenpeace (14 april 2010 om toegang tot het paper en de 
videodocumenten met betrekking tot de overbrenging van Atlantische blauwvintonijn van 
Tunesië naar Malta) worden genoemd1. Op 4 mei 2010, toen de termijn afliep, verlengde de 
Commissie de termijn met vijftien dagen op grond van de vermeende complexiteit, waarbij de 
Commissie het initiële verzoek pas op 8 oktober 2010 afwees door een beroep te doen op de 
uitzonderingen vanwege commerciële belangen, bescherming van de privacy en inspecties, 
onderzoeken en audits. Op 29 oktober 2010 diende genoemde ngo een confirmatief verzoek in, 
dat op 31 januari 2011 nog steeds niet was beantwoord, hetgeen betekent dat er meer dan negen 
maanden voorbij waren gegaan zonder dat zelfs de administratieve fase was afgesloten. Een 
ander voorbeeld is een verzoek voor toegang tot documenten dat ClientEarth op 15 oktober 2009 
had ingediend, waarbij de Commissie pas op 9 februari 2010, na 117 dagen, tot een definitief 
besluit kwam.

7. In het jaarverslag van de Commissie voor 20092 inzake de toegang tot documenten werd dit 
ernstige probleem niet genoemd, noch bevatte het jaarverslag een goede indicatie van de 
gemiddelde lengte van een aanvraagprocedure. Tegelijkertijd maakt de huidige praktijk van het 
Hof het mogelijk dat de gevolgen nog erger zijn, aangezien zelfs als geen antwoord is ontvangen 
binnen de gestelde termijn, zoals voorzien in Verordening (EG) nr. 1049/2001, de instellingen 
ook na het verstrijken van de tijdslimiet nog antwoord kunnen geven, waardoor een gerechtelijke 
procedure vanwege nalatigheid door een instelling zinloos wordt (zie de gevoegde zaken 
T-494/08 tot en met T-500/08 en T-509/08, Ryanair Ltd. / Commissie). Deze wettelijke lacune 
maakt het mogelijk dat instellingen vertragingen gebruiken of misbruiken om procedurele 
stappen onduidelijk te maken en maakt tegelijkertijd het overleggen van documenten (na een 
lange tijdsperiode) zinloos.

                                               
1 GESTDEM 2010/1747.
2 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/rapport_2009/COM2010351_EN_ACT_part1_v1.pdf.


