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1977ste zitting van de Raad
- Algemene Zaken –
Brussel, 6 december 1996

[…]

Herziening van Besluit 93/731/EG van de Raad betreffende toegang van het publiek tot documenten 
van de Raad

In het kader van de herziening van Besluit 93/731/EG van de Raad betreffende toegang van het publiek tot 
documenten van de Raad overeenkomstig artikel 9 van dat besluit heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht 
aan de volgende conclusies :

"De Raad bevestigt het algemene beginsel dat het publiek zo ruim mogelijk toegang tot Raadsdocumenten 
moet krijgen, en dit als aanvullende maatregel om de doorzichtigheid van het besluitvormingsproces en het 
vertrouwen van de burger in de Instelling te vergroten. 

De Raad neemt akte van de dossiers waarvoor een positieve oplossing is gevonden, en van de geleidelijke 
toename van het aantal positieve antwoorden, hetgeen voor een belangrijk deel het gevolg is van de 
toenemende ervaring van de Raad op een terrein dat bij de aanneming van het Besluit geheel nieuw was.

De Raad is van mening dat het besluit, dat in de praktijk tot grotere transparantie van de werkzaamheden 
van de Raad heeft geleid, niet hoeft te worden gewijzigd op de hoofdpunten. 

Hij is evenwel van oordeel dat zowel in het licht van de opgedane ervaring, als vanwege de voortdurende 
toename van het aantal verzoeken om toegang tot documenten, het dispositief van het besluit op een aantal 
specifieke punten zou moeten worden aangepast.

Bovendien zou in de dagelijkse uitvoering van dit beleid een aantal handelingen moeten worden 
geïntroduceerd waarvoor verder geen wijziging van de tekst van het besluit vereist is.

De Raad stemde in met de volgende wijzigingen van het besluit: 

- in de tekst van het besluit wordt in de mogelijkheid voorzien om bij wijze van uitzondering en na 
mededeling aan de betrokkene de termijnen waarbinnen een antwoord moet worden gegeven met een maand 
te verlengen, ten einde onregelmatigheden vanwege moeilijkheden bij de beantwoording van sommige 
verzoeken met name confirmatieve verzoeken gedurende perioden van verhoogde werkdruk te voorkomen;

- de Secretaris-Generaal van de Raad wordt verzocht, om de twee jaar een evaluatierapport in te dienen over 
de tenuitvoerlegging van het besluit.

Voorts bereikte de Raad overeenstemming over de volgende maatregelen, die geen wijziging van het besluit 
inhouden:

- de Raad verzoekt de Secretaris-Generaal om, eventueel in overleg met de delegaties en de andere 
Instellingen, maatregelen te treffen om het publiek beter vertrouwd te maken met de mogelijkheden op het 
gebied van de transparantie bij de Raad, met name voor wat betreft de toegang tot de documenten;

- de Raad neemt er nota van dat de Secretaris-Generaal, met betrekking tot de uit hoofde van dit besluit 
vastgestelde retributies, aandacht zal besteden aan het vraagstuk van de verzoeken betreffende een groot 
aantal documenten die bijgevolg zeer hoge administratiekosten met zich brengen;

- de Raad neemt nota van het voornemen van de Secretaris-Generaal na te gaan of er een register van 
documenten kan worden gemaakt." 
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Voorts heeft de Raad in hetzelfde verband de relevante wijziging van Besluit 93/731/EG van de Raad van 
20 december 1993 betreffende toegang van het publiek tot documenten van de Raad aangenomen.
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