
Tweede verslag over de toepassing van Besluit 93/731/EG van de Raad betreffende
toegang van het publiek tot documenten van de Raad (19 juni 1998)
 

Caption: Dit verslag van 1998 over de toepassing van het Raadsbesluit van 20 december 1993 betreffende de toegang

van het publiek tot zijn documenten is het tweede, dat door de secretaris-generaal van de Raad is opgesteld krachtens

artikel 9 en betreft de periode 1996-1997.

Source: Archives centrales du Conseil de l'Union européenne, B-1048 Bruxelles/Brussel, rue de la Loi/Wetstraat, 175.

Nota van het sercretariaat-generaal aan de delegaties. Betreft: Tweede verslag over de toepassing van Besluit 93/731/EG

van de Raad betreffende toegang van het publiek tot documenten van de Raad, 6715/2/98 REV 2. INF 32. API 27. JUR

112. Brussel: Raad van de Europese Unie, 15.06.1998. 22 p.

Copyright: (c) European Union, 1995-2012

URL:

http://www.cvce.eu/obj/tweede_verslag_over_de_toepassing_van_besluit_93_731_eg_van_de_raad_betreffende_toegan

g_van_het_publiek_tot_documenten_van_de_raad_19_juni_1998-nl-6c222d58-9066-49a9-b6f6-74790b6757de.html

Publication date: 06/09/2012

1 / 10 06/09/2012

http://www.cvce.eu/obj/tweede_verslag_over_de_toepassing_van_besluit_93_731_eg_van_de_raad_betreffende_toegang_van_het_publiek_tot_documenten_van_de_raad_19_juni_1998-nl-6c222d58-9066-49a9-b6f6-74790b6757de.html
http://www.cvce.eu/obj/tweede_verslag_over_de_toepassing_van_besluit_93_731_eg_van_de_raad_betreffende_toegang_van_het_publiek_tot_documenten_van_de_raad_19_juni_1998-nl-6c222d58-9066-49a9-b6f6-74790b6757de.html


Tweede verslag van de secretaris-generaal van de Raad inzake de toepassing van het 
besluit van de Raad betreffende toegang van het publiek tot documenten van de Raad 
(1996-1997)

Inleiding

De voorwaarden inzake de toegang van het publiek tot documenten van de Raad zijn vastgesteld in Besluit 
93/731/EG (1), zoals gewijzigd bij Besluit 96/705/EG  (2), volgens de beginselen die zijn neergelegd in de 
gedragscode van 6 december 1993 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de Raad en de 
Commissie (3). Besluit 93/731/EG bepaalt dat de aanvrager van een Raadsdocument binnen een 
maximumtermijn een antwoord krijgt, dat zijn verzoek uitvoerig wordt bestudeerd en dat hij een 
confirmatief verzoek kan indienen als het eerste, door het secretariaat-generaal van de Raad verstrekte 
antwoord negatief is.

Bij afwijzing van een confirmatief verzoek wordt aan de verzoeker de inhoud meegedeeld van de 
artikelen 138 E en 173 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap betreffende de 
voorwaarden waarop natuurlijke personen zich tot de ombudsman kunnen wenden, respectievelijk de 
toetsing van de wettigheid van de handelingen van de Raad door het Hof van Justitie.

Krachtens artikel 9 van het besluit moet de secretaris-generaal van de Raad in 1996, en vervolgens om de 
twee jaar, verslag uitbrengen over de toepassing van het besluit.

In het eerste verslag van de secretaris-generaal, dat in juli 1996 werd gepresenteerd (4), werd de balans 
opgemaakt van het beleid inzake de toegang van het publiek tot de documenten van de Raad tijdens de 
eerste twee jaren dat het werd toegepast (1994-1995). Dit verslag heeft geleid tot de bovengenoemde 
wijziging van het besluit, en tot de aanneming door de Raad van een tekst met conclusies over de toegang 
van het publiek tot de documenten van de Raad op 6 december 1996. (5)

Net als het eerste verslag, bevat dit verslag, dat is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de secretaris-
generaal:

- een balans van het beleid van toegang van het publiek tot de documenten van de Raad tijdens de periode 
1996-1997;

- een beknopte analyse van de markante feiten bij de toepassing van dit beleid, met inbegrip van de 
geschillen waartoe het tijdens de bedoelde periode aanleiding heeft gegeven.

1. Op gang komen en consolidatie van het beleid inzake toegang tot documenten

Tijdens de verslagperiode heeft vooral een consolidatie plaatsgevonden van het beleid inzake toegang tot 
documenten en de verschillende maatregelen die de Raad recent heeft aangenomen om de transparantie van 
haar werkzaamheden te vergroten en daardoor het vertrouwen van de burgers in de Instelling te versterken.

Wat de toegang tot documenten betreft, was er een eerste periode 1994-1995, die als een "inlooptijd" kan 
worden bestempeld omdat de verschillende structuren van de Raad zich moesten aanpassen aan nieuwe 
eisen, en kan de periode 1996-1997 dan worden beschouwd als een periode waarin het systeem op 
kruissnelheid is gekomen wat betreft het aantal behandelde dossiers en wat betreft een zekere normalisatie 
van de werkmethoden bij de Raad. Een en ander ging gepaard met een toegenomen bewustwording van de 
verschillende betrokken actoren, wat tot meer transparantie heeft geleid.

Dat dit beleid op kruissnelheid komt blijkt uit het feit dat het aantal documenten dat in het kader van het 
besluit in overweging is genomen van de ene tweejaarlijkse periode tot de andere bijna vertienvoudigd is 
(zie statistische tabel in de bijlage). In 1996-1997 zijn inderdaad 3325 documenten behandeld tegen 378 in 
1994-1995.
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Deze aanzienlijke stijging uit zich in het aantal individuele dossiers - de ingediende verzoeken, die meestal 
betrekking hebben op verscheidene documenten - want het aantal verzoeken is gestegen van 142 in 1994-
1995 tot 451 in 1996-1997.

Nadat zij zijn ingeschreven worden de verzoeken om toegang tot de documenten van de Raad behandeld 
door de bevoegde diensten van het secretariaat-generaal, dat de betrokkene meedeelt welk gevolg aan zijn 
verzoek is gegeven.

Bij een negatief antwoord wordt de betrokkene in kennis gesteld van de redenen van de weigering. Hij 
beschikt dan over een maand om een confirmatief verzoek te doen om de Raad ertoe te bewegen het door 
het secretariaat-generaal ingenomen standpunt te herzien.

De confirmatieve verzoeken worden vervolgens door de voorbereidende instanties van de Raad (Groep 
Voorlichting en Comité van Permanente Vertegenwoordigers) behandeld voordat de Raad een antwoord 
vaststelt.

Voor de gehele procedure (oorspronkelijke verzoeken en confirmatieve verzoeken) is het percentage 
verstrekte documenten blijkens de statistieken gestegen van 58,7% in 1994-1995 tot 78,3% voor de in dit 
verslag behandelde periode, ondanks een aanzienlijke stijging van het aantal gevraagde documenten.

Deze voor de aanvragers gunstige ontwikkeling is een gevolg van het feit dat het percentage documenten dat 
door het secretariaat-generaal namens de Raad is verstrekt, dus in de eerste fase van de procedure, omhoog 
is gegaan, namelijk van 48,9% in de periode 1994-1995 tot 72,7% in 1996-1997. 

Dat kan in belangrijke mate worden toegeschreven aan de ervaring die het secretariaat-generaal heeft 
opgedaan bij de uitlegging van Besluit 93/731/EG. Het secretariaat-generaal treedt op namens de Raad 
wanneer het een antwoord geeft op een oorspronkelijk verzoek van een aanvrager. 

Hoewel de Raad in de bedoelde periode drie keer zoveel confirmatieve verzoeken heeft ontvangen in 
gevallen waar het secretariaat geen documenten had verstrekt, heeft hij het oorspronkelijke antwoord van het 
secretariaat-generaal maar voor 5,6% van de documenten gecorrigeerd; dit percentage liep in de vorige twee 
jaar tegen de 10% aan.

Een ander opmerkelijk feit, dat in zekere zin bewijst dat dit beleid zich heeft gestabiliseerd, is het stijgend 
aantal met eenparigheid aangenomen antwoorden dat de Raad geeft op confirmatieve verzoeken. In de 
bedoelde periode is op de helft van de confirmatieve verzoeken door de Raad met eenparigheid geantwoord, 
en bij verscheidene antwoorden hebben slechts één of twee leden van de Raad tegen gestemd.

2. Vorderingen van de Raad op het gebied van openheid en transparantie

Met een percentage verstrekte documenten van bijna 80% en een hoog aantal in overweging genomen 
documenten is het duidelijk dat het beleid inzake toegang van het publiek tot documenten tot een nuttig en 
performant werktuig is uitgegroeid ten dienste van de transparantie.

Die beoordeling krijgt nog meer waarde als men weet dat het grootste aantal verzoeken betrekking heeft op 
de activiteiten van de Raad op het uiterst gevoelige terrein van de samenwerking op het gebied van justitie 
en binnenlandse zaken.

Er moet echter op worden gewezen dat de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de documenten van de 
instelling maar één van de elementen is van het algemene beleid van openheid en transparantie van de Raad, 
dat de laatste jaren een hoge vlucht heeft genomen.

Allereerst moeten hier de aanhoudende inspanningen van de achtereenvolgende voorzitterschappen van de 
Raad en van de persdienst van het secretariaat-generaal worden vermeld om via de media de 
werkzaamheden van de Raad transparanter te maken. Daarnaast is er ook de aanzienlijke bijdrage van de 
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afzonderlijke lidstaten, en de bijdrage van de Commissie, die op alle niveaus aan de werkzaamheden van de 
Raad deelneemt en mede de voorlichting over die werkzaamheden verzorgt.

De praktijk van de openbare debatten in de Raad - die toegankelijk zijn voor zowel de journalisten als het 
grote publiek - is voortgezet (18 in 1996; 16 in 1997). Een recent initiatief om meer mensen te informeren 
over het bestaan van deze debatten heeft ervoor gezorgd dat meer dan 200 personen die geen journalisten 
zijn de beraadslagingen van de Raad ter plaatse hebben bijgewoond. Daarnaast is er ook het potentieel 
belangrijke publiek dat wordt aangeboord door de uitzending van de opgenomen debatten door 
televisiestations via het kanaal van de Commissie ("Europe by Satellite") en, in mindere mate, rechtstreeks 
door televisiezenders.

Rekening houdend met de nog geringe impact van deze debatten en hun beperkte succes, zou binnen de 
Raad echter moeten worden nagedacht over de wijze waarop de mogelijkheden van een dergelijk instrument 
maximaal kunnen worden benut.

Ook is in de bedoelde periode voortgewerkt aan de uitvoering van de maatregelen inzake transparantie van 
wetgeving.

De Raad heeft bijvoorbeeld systematisch de stemming bij de aanneming van wetgevingsbesluiten openbaar 
gemaakt. De Raad en zijn leden hebben voorts met mate gebruik gemaakt van de verklaringen voor de 
Raadsnotulen bij de definitieve aanneming van dit soort besluiten. Overeenkomstig de gedragscode van 
2 oktober 1995, heeft de Raad in 1996 398 verklaringen voor de Raadsnotulen toegankelijk gemaakt, en 
in 1997 361, op een totaal van respectievelijk 229 en 218 wetgevingsbesluiten.

Het secretariaat-generaal van de Raad heeft maatregelen genomen om in de loop van 1998 de verklaringen 
voor de Raadsnotulen bij de definitieve aanneming van wetgevingsbesluiten, en de uittreksels uit de daarop 
betrekking hebbende notulen, via internet toegankelijk te maken in het kader van het "Eudor"-systeem 
(http://eudor.eu.com) dat wordt beheerd door het Bureau voor Officiële publicaties der Europese 
Gemeenschappen.

Afgezien van de door het secretariaat-generaal van de Raad opgestelde maandelijkse overzichten van de 
definitieve aanneming van wetgevingsbesluiten, die de eventuele verklaringen voor de Raadsnotulen en het 
resultaat van de stemming bevatten, worden jaarlijks per onderwerp overzichten opgesteld die sedert 1995 
als bijlage bij "het overzicht van de activiteiten van de Raad" gaan.

Wat positieve maatregelen betreft met het oog op meer informatie over de activiteiten van de Raad, heeft het 
secretariaat-generaal een aantal initiatieven genomen op het gebied van gewone publicaties (folders, 
brochures, naslagwerken en verzamelingen van teksten) en meer bepaald op het gebied van elektronische 
publicatie.

De Raad beschikt bijvoorbeeld over een Internet-site (http://ue.eu.int) waar mededelingen aan de pers en 
andere door de persdienst van het secretariaat-generaal gepubliceerde actuele informatie, alsmede uitleg 
over de doelstellingen en werkmethoden van de instelling, daaronder begrepen praktische inlichtingen, en 
een gebruiksvriendelijke database met de teksten die zijn aangenomen in het kader van het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) in een meertalige versie beschikbaar worden 
gesteld.

Weldra zal voor de teksten die zijn aangenomen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ) een 
met de databank voor het GBVB vergelijkbaar gegevensbestand in gebruik worden genomen, dat eveneens 
toegankelijk zal zijn via de Internet-site van de Raad.

Op de Internet-site van de Raad zijn wekelijks 4000 raadplegingen van verschillende gebruikers, die 
gemiddeld 10 pagina's raadplegen. Voorts worden maandelijks gemiddeld 80 verzoeken om informatie 
verstuurd naar het E-mail adres public.relations@consilium.ue.int, dat op de overzichtspagina van de site 
staat.
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Deze mogelijkheid tot elektronische dialoog komt bij de talrijke verzoeken om inlichtingen die bij de 
documentatie- en informatiediensten van het secretariaat-generaal via meer conventionele middelen 
binnenkomen, en bij de rechtstreeks tot andere diensten van het secretariaat-generaal gerichte verzoeken, en 
voorts zijn er ook nog de rechtstreekse contacten met deelnemers aan informatiebezoeken aan de Raad en 
tijdens openbare evenementen zoals de jaarlijkse "open dag".

Ingevolge de door de Raad aan de secretaris-generaal gegeven opdracht om initiatieven te nemen om het 
publiek beter bekend te maken met de bij de Raad bestaande mogelijkheden op het gebied van transparantie, 
met name wat betreft de toegang tot documenten, heeft het secretariaat-generaal (6) een informatieve Gids 
voor de Raad gepubliceerd. Doel van deze gids is met name aan het grote publiek praktische uitleg te geven 
over de verschillende instrumenten die het mogelijk maken zich te informeren over de werkzaamheden van 
de Raad.

Voorts is de Raad, rekening houdend met de specifieke behoeften inzake transparantie bij de activiteiten die 
betrekking hebben op de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ), op 
19 maart 1998 een aantal maatregelen overeengekomen die variëren van openbaarmaking van de 
vergaderroosters tot een verhoging van het aantal persbriefings en de publicatie van periodieke verslagen, 
toelichtende publicaties en lijsten van maatregelen die de Raad op het gebied van JBZ heeft genomen.

3. Markante feiten van het beleid inzake toegang tot documenten

3.1. Identificatie van de documenten - instelling van een openbaar register

Krachtens artikel 2 van Besluit 93/731/EG moet een verzoek voldoende nauwkeurig geformuleerd zijn, zo 
niet kan aan de aanvragers worden gevraagd hun verzoek nauwkeuriger te omschrijven zodat het in 
overweging kan worden genomen.

Eén van de voornaamste problemen die van meet af aan in de dagelijkse praktijk van de toegang van het 
publiek tot documenten van de Raad opdoken was precies de moeilijkheden die de aanvragers ondervonden 
bij de identificatie van de gewenste documenten.

Om daaraan tegemoet te komen, werd in het eerste verslag over de toepassing van Besluit 93/731/EG 
voorgesteld om een register van documenten van de Raad in te stellen.

Rekening houdend met die verrichtingen, heeft de Raad op 6 december 1996 akte genomen van het 
voornemen van de secretaris-generaal om te onderzoeken of een dergelijk register kan worden ingesteld. Dit 
onderzoek werd in 1997 gevoerd en heeft ertoe geleid dat het Secretariaat-Generaal begin 1998 een ontwerp 
heeft voorgesteld.

Op basis van het ontwerp heeft de Raad op 9 maart 1998 besloten zo spoedig mogelijk, bij voorkeur in 1998, 
een register van documenten van de Raad openbaar te maken ter aanvulling van het bestaande systeem van 
elektronische archivering van de Raadsdocumenten.

Het register zal voor het publiek toegankelijk zijn via Internet. Het gaat om een meertalig instrument dat aan 
elke burger een scala aan mogelijkheden biedt om de documenten van de Raad te identificeren. Het zal 
titels, data en nummers van niet-gerubriceerde documenten van de Raad bevatten, maar weergave van de 
inhoud van de documenten zal niet mogelijk zijn, zodat geen afbreuk wordt gedaan aan het recht van de 
Raad om een document niet te verstrekken om één van de in Besluit 93/731/EG genoemde redenen.

De ingebruikneming van het register via Internet zou tot meer diversificatie moeten leiden wat betreft het 
beroep en de geografische spreiding van de aanvragers, waarin sedert de instelling van het beleid van 
toegang tot documenten nauwelijks verandering is opgetreden (zie de statistieken in de bijlage).

3.2. Toepassing van artikel 4 - gevallen waarin geen toegang tot een document kan worden verleend
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In het eerste verslag over de toepassing van Besluit 93/731/EG werd de aandacht van de Raad gevestigd op 
de problemen die verband houden met de bescherming van documenten die juridische standpunten van de 
Juridische dienst van de Raad bevatten, enerzijds, en met de bescherming van de geheimhouding van de 
beraadslagingen in de Raad, anderzijds.

a) Het vraagstuk van de standpunten van de Juridische dienst van de Raad is inmiddels behandeld in de 
beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 4 maart 1998 in zaak T-610/97, Hanne 
NORUP CARLSEN versus Raad. In die beschikking (punten 45 en 46) zegt de president van het Gerecht - in 
het kader van het kort geding dat ertoe strekt de Raad te gelasten aan Højesteret (het Deense Hoog 
Gerechtshof) en aan de partijen in een bij deze instantie aanhangige zaak documenten te verstrekken waarin 
adviezen van de Juridische dienst van de Raad en van de Commissie van 1977 zijn opgenomen - dat 
aangezien de verbreiding van de adviezen van de juridische diensten waarin een standpunt wordt ingenomen 
over juridische zaken "tot gevolg zou hebben, dat de discussie en de gedachtewisseling binnen de instelling  
over de wettigheid en de draagwijdte van de vast te stellen rechtshandeling openbaar werd, de  
instelling, zoals de Raad opmerkt, er geen belang meer bij zou hebben om schriftelijke adviezen bij de  
juridische diensten aan te vragen. Anders gezegd, althans na een eerste onderzoek lijkt de verbreiding van 
die documenten onzekerheid over de wettigheid van Gemeenschapshandelingen te kunnen veroorzaken en 
de werking van de Gemeenschapsinstellingen negatief te kunnen beïnvloeden. De stabiliteit van de  
communautaire orde en de goede werking van de instellingen - algemene belangen waarvan de eerbiediging  
stellig moet worden verzekerd - zouden daar dus onder lijden.".

De President van het Gerecht voegt er (punt 50 van de beschikking) aan toe dat deze documenten "gezien de 
bijzondere aard van de adviezen van de juridische diensten, in principe in de loop der jaren hun 
vertrouwelijke karakter niet verliezen. De verbreiding ervan zou het openbaar belang bij de stabiliteit van  
de communautaire rechtsorde en de goede werking van de instellingen kunnen schaden in die zin dat de tijd  
geen invloed schijnt te hebben op de bovenvermelde redenen die een uitzondering op het toegangsrecht  
verantwoorden."

De hoofdprocedure betreffende de wettigheid van dit besluit is nog niet afgerond.

b) Van de mogelijkheid om krachtens artikel 4, lid 2, van Besluit 93/731/EG documenten niet openbaar te 
maken in verband met de geheimhouding van de beraadslagingen van de Raad, is in de periode 1996-1997 
steeds minder gebruikgemaakt als motivering voor een weigering van toegang, althans wat betreft de 
documenten waar de Raad als wetgever optreedt.

Een toenemend aantal documenten dat - zelfs zeer gedetailleerde - standpunten van delegaties bevat, wordt 
dus aan de aanvragers verstrekt, vooral wanneer de Raad een besluit heeft aangenomen over de daarin 
behandelde onderwerpen. In dat geval helt de balans tussen het belang van de Raad om de geheimhouding 
van de beraadslagingen te beschermen en het belang van de burgers om de ontstaansgeschiedenis te kennen 
van een besluit dat hen rechtstreeks kan aangaan, vaak over naar het laatste.

Deze praktijk van het secretariaat-generaal, in de eerste fase, en van de Raad in de confirmatieve fase, 
strookt met de politieke wil die de lidstaten tot uitdrukking hebben gebracht in het op 2 oktober 1997 
ondertekende Verdrag van Amsterdam. Het lijkt derhalve raadzaam op deze weg voort te gaan, in die zin dat 
wanneer het gaat om documenten betreffende de wetgevingsactiviteiten van de Raad, slechts spaarzaam een 
beroep wordt gedaan op de clausule van de bescherming van de geheimhouding van de beraadslagingen van 
de Raad (artikel 4, lid 2, van het besluit), en bij weigering van toegang het vaakst wordt verwezen naar de 
voorwaarden bedoeld in artikel 4, lid 1, van het besluit.

Andere activiteiten van de Raad, met name op het terrein van de samenwerking op het gebied van justitie en 
binnenlandse zaken (JBZ) worden eveneens gekenmerkt door een toenemende belangstelling van het 
publiek, wat tot uiting komt in een zeer groot aantal verzoeken in verband met die activiteiten (46% van de 
in 1996/97 gevraagde documenten). Aangezien een groot deel van de besluiten die de Raad op dat gebied 
heeft aangenomen belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de burgers en voor de natuurlijke personen die 
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het staatsburgerschap van derde landen hebben, is de aanneming door de Raad van een besluit een 
zwaarwegend feit bij de belangenafweging ten aanzien van de voorbereidende documenten voor dat besluit. 
Daardoor is er in de Raad vaak een ruime meerderheid, of zelfs eenparigheid, om wanneer het bewuste 
besluit eenmaal is aangenomen een gunstig gevolg te geven aan verzoeken om toegang tot documenten die 
standpunten van delegaties bevatten, al wordt er uiteraard gelet op het belang om de doeltreffendheid van 
het besluitvormingsproces in de Raad voor de toekomst te beschermen.

3.3. Toepassing van artikel 2, lid 2 (documenten die niet van de Raad uitgaan)

Artikel 2, lid 2, van Besluit 93/731/EG bepaalt dat "wanneer het opgevraagde document is opgesteld door  
een natuurlijke of rechtspersoon, een lidstaat, een andere Instelling of een ander orgaan van de  
Gemeenschap dan wel een andere nationale of internationale instelling, het verzoek niet tot de Raad, maar  
rechtstreeks tot de opsteller van het document moet worden gericht."

In de praktijk heeft de toepassing van deze bepaling met name geleid tot een interpretatieprobleem in 
verband met de documenten van het voorzitterschap van de Raad. In dit verband heeft de Raad in antwoord 
op een vraag van de Europese ombudsman (zie hierna), verduidelijkt dat er voor de toepassing van artikel 2, 
lid 2, van het besluit, een onderscheid moet worden gemaakt tussen documenten die worden opgesteld door 
een lidstaat in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad, en de door die lidstaat opgestelde documenten 
die geen verband houden met zijn functie van Raadsvoorzitter maar met een nationale standpuntbepaling. 
Het staat aan de Raad om overeenkomstig Besluit 93/731/EG te beslissen of al dan niet toegang kan worden 
verleend tot de documenten die tot de eerste categorie behoren, terwijl artikel 2, lid 2, van Besluit 
93/731/EG van toepassing is op de tweede categorie documenten.

3.4. Procedurekwesties

Gevolg gevend aan opmerkingen in het eerste verslag over de toepassing van Besluit 93/731/EG, heeft de 
Raad besloten in de tekst van het besluit de mogelijkheid op te nemen om uitzonderlijk en na kennisgeving 
aan de betrokkene, de termijnen om te antwoorden met een maand te verlengen.

Deze bepaling is van toepassing sedert 14 december 1996, de datum van de inwerkingtreding van Besluit 
96/705/EG tot wijziging van Besluit 93/731/EG. Het gebruik dat het secretariaat-generaal en de Raad van 
die mogelijkheid maken heeft, wel rekening houdend met objectieve overwegingen zoals vakantieperiodes, 
niet tot betwisting geleid.

3.5. Kennelijk buitensporige verzoeken

In het eerste verslag over de toepassing van het besluit is de aandacht gevestigd op de kwestie van verzoeken 
die kennelijk buitensporig zijn of onevenredige kosten meebrengen. 

Opgemerkt zij dat de enige bepaling die de Instelling tegen dit soort gedragingen beschermt artikel 3, lid 2, 
is, dat bepaalt dat de bevoegde diensten van het secretariaat-generaal trachten een billijke oplossing te 
vinden om gevolg te geven aan herhaalde verzoeken en/of verzoeken die betrekking hebben op lijvige 
documenten.

Ondanks de verschillende interpretaties die aan deze bepaling zijn gegeven, heeft de Raad, het bij de eerste 
herziening niet raadzaam geacht om dit principe te verduidelijken om weerwerk te bieden aan pogingen die 
er duidelijk op gericht zijn het systeem op de proef te stellen.

Met het oog op een forse toename van de aanvragen, met name ten gevolge van het in gebruik nemen van 
het openbare register van documenten, lijkt het dienstig dit punt nader te bestuderen.

In dit verband wijzen de statistieken uit dat twee aanvragers in de periode 1996-1997 samen 58% van de 
gevraagde documenten voor hun rekening hebben genomen. Nadat zij in de eerste fase 62, resp. 55 
verzoeken hadden ingediend en vervolgens 17, resp. 20 confirmatieve verzoeken, hebben deze twee 
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aanvragers van de Raad elk meer dan 700 documenten gekregen.

Men kan niet heen om de enorme wanverhouding tussen de administratieve kosten voor het onderzoek van 
de betreffende documenten en het beheer van de dossiers, en de daarvoor gevraagde retributie (7).

Er zij beklemtoond dat bij een confirmatief verzoek nader onderzoek nodig is, niet alleen door de 
verschillende betrokken diensten van het secretariaat-generaal, maar ook tijdens één of meer vergaderingen 
van de Groep Voorlichting van de Raad, waarbij vooraf aan de delegaties afschriften van de gevraagde 
documenten worden gestuurd, ontwerpantwoorden in de officiële talen worden opgesteld, en de dossiers 
worden besproken door de Permanente Vertegenwoordigers (Coreper) en door de ministers tijdens een 
Raadszitting.

Bij de eerste herziening van Besluit 93/731/EG, had de Raad er nota van genomen dat "de Secretaris-
Generaal erop zou toezien dat, met betrekking tot de uit hoofde van dit besluit vastgestelde retributies, 
maatregelen worden getroffen om het hoofd te bieden aan verzoeken betreffende een buitensporig aantal 
documenten die bijgevolg zeer hoge administratiekosten met zich brengen". Aan deze bepaling is tot op 
heden geen concrete invulling gegeven.

In dit verband zij erop gewezen dat, ook al bestond de mogelijkheid dat sommige aanvragers commercieel 
voordeel behalen met de verkregen documenten, noch een aanvrager noch de Raad een beroep hebben 
gedaan op het bepaalde in artikel 3, lid 3, van het besluit (8) toen bleek dat één van de aanvragers inderdaad 
een verzameling teksten had gepubliceerd.

3.6. Beroep op de rechter en klachten bij de Ombudsman

a) Beroep op de rechter

Begin 1996, kreeg de zaak T-194/94 (John Carvel en Guardian Newspapers versus Raad), die reeds in het 
vorige verslag werd vermeld, een vervolg voor het Gerecht van Eerste Aanleg (zaak T-19/96, John Carvel  
en Guardian Newspapers versus Raad).

Ingevolge het arrest van het Gerecht van 19 oktober 1995 in de Zaak T-194/94 (9), waarbij het besluit van de 
Raad om het confirmatief verzoek van de aanvragers te verwerpen nietig werd verklaard, heeft de Raad dit 
verzoek opnieuw besproken en bij brief van 27 november 1995 verscheidene documenten aan de aanvragers 
toegezonden. Dit antwoord heeft geleid tot een nieuw beroep van de aanvragers in de hoofdzaak; zij waren 
immers van mening dat de Raad verschillende door hen gevraagde documenten niet had toegestuurd. Nadat 
de Raad aanvullende documenten had toegezonden, hebben de aanvragers het Gerecht verzocht om de zaak 
door te halen en de Raad te verwijzen in de kosten van het geding.

Bij beschikking van 22 oktober 1996 in de zaak T-19/96 (10) heeft het Gerecht besloten de zaak door te 
halen, en de aanvragers verwezen in de kosten, in hoofdzaak omdat de Raad het doel van het 
oorspronkelijke verzoek van de aanvragers niet op onredelijke wijze had geïnterpreteerd. Het Gerecht was 
dus van oordeel dat in dit geval de opstelling van de Raad de aanvragers er niet had toe genoopt een 
nutteloos beroep in te stellen.

In de door dit verslag bestreken periode, heeft Besluit 93/731/EG maar tot één nieuw geschil aanleiding 
gegeven: de zaak T-14/98, Heidi HAUTALA versus Raad. Bij een verzoekschrift dat aan de Raad is betekend 
op 21 januari 1998, werd bij het Gerecht door mevrouw Hautala, lid van het Europees Parlement, een beroep 
ingesteld tot nietigverklaring van een besluit van de Raad van 4 november 1997 waarbij de toegang werd 
geweigerd tot een document dat was opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid nl. een verslag van de Groep "Export van conventionele wapens" aan het Politiek Comité. 
De Raad heeft besloten dat verbreiding van het desbetreffende verslag de betrekkingen van de Europese 
Unie met derde landen zou kunnen schaden en heeft bijgevolg de toegang tot dit document geweigerd.
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De zaak T-174/95 (Tidningen Journalisten versus Raad), die reeds in het vorige verslag werd vermeld, is 
nog steeds hangende voor het Gerecht van Eerste Aanleg.

Vermelding verdienen in dit verband ook twee arresten van het Gerecht van Eerste Aanleg m.b.t. 
Beschikking 94/90/EGKS, EG, Euratom van 8 februari 1994 inzake de toegang tot documenten van de 
Commissie (11), namelijk het arrest van 5 maart 1997 in de zaak T-105/95, WWF UK versus Commissie, 
Jurispr. II-315 en het arrest van 6 februari 1998 in de zaak T-124/96, Interporc Imund Export GmbH versus  
Commissie, nog niet gepubliceerd.

Tenslotte, hoewel het voorwerp van het geschil geen besluit van de Raad op basis van Besluit 93/731/EG 
was, maar een besluit op basis van artikel 5, lid 2, van het reglement van orde van de Raad, is het vraagstuk 
van het niet voor het publiek beschikbaar stellen van de adviezen van de Juridische Dienst van de Raad 
behandeld in de beschikking van de voorzitter van het Gerecht van Eerste Aanleg van 4 maart 1998 in de 
reeds genoemde zaak T-610/97 (Hanne NORUP CARLSEN versus Raad).

b) Klachten bij de ombudsman

In 1997 werden bij de Europese ombudsman twee klachten ingediend, in januari respectievelijk juli 1997, 
betreffende de toepassing van Besluit 93/731/EG door de Raad. De indieners van de klacht, namelijk de 
bovenvermelde twee personen die vaak om een groot aantal Raadsdocumenten verzoeken, stellen 
hoofdzakelijk de volgende punten aan de orde:

* de toepassing door de Raad van de billijke oplossing waarvan sprake in artikel 3, tweede lid, van Besluit 
93/731/EG om gevolg te geven aan herhaalde verzoeken en/of verzoeken die betrekking hebben op lijvige 
documenten;

* de bewaring en de opneming in het historische archief van de telexen die aan de delegaties worden 
gestuurd naar aanleiding van het bijeenroepen van vergaderingen;

* het ontbreken van overzichten van de besluiten die de Raad inzake samenwerking op JBZ-gebied heeft 
genomen;

* de vorm van de motivering van besluiten waarbij de toegang tot documenten van de Raad wordt 
geweigerd, en het "en bloc" in overweging nemen van verscheidene verzoeken om toegang;

* de bewering als zou de Raad in concrete gevallen nalaten een afweging te maken tussen het belang van de 
aanvrager om toegang te krijgen tot een document krachtens artikel 4, lid 2, van Besluit 93/731/EG en het 
belang van de Raad om de geheimhouding van de beraadslagingen te beschermen;

* de interpretatie door de Raad van artikel 4, lid 1, van Besluit 93/731/EG wat betreft de weigering toegang 
te verlenen tot een document van de Groep "Terrorisme";

* het ontbreken van een register van documenten van de Raad.

Het onderzoek van de gegrondheid van deze klachten door de ombudsman in het licht van de opmerkingen 
en de aanvullende informatie van de Raad is nog steeds aan de gang. Ten minste twee punten die de klagers 
aan de orde hebben gesteld zijn echter reeds geregeld, hetzij via een verandering in de aanpak van de Raad, 
hetzij via concrete maatregelen waartoe de Raad heeft besloten.

* Een register van documenten van de Raad zal zo spoedig mogelijk via Internet voor het publiek 
toegankelijk worden gemaakt, bij voorkeur in 1998 (zie hierboven, punt 3.1).

* De billijke oplossing waarin artikel 3, paragraaf 2, van Besluit 93/731/EG voorziet, en die in het verleden 
slechts zelden is gebruikt, wordt momenteel nog minder gebruikt, ondanks voortdurende aanvragen van de 
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twee klagers in kwestie, die systematisch pogen bijna alle documenten van een bepaald beleidsterrein (JBZ) 
van de Raad te verkrijgen.

Bijlage: Statistieken betreffende de toegang van het publiek tot de documenten van de Raad

 Statistieken betreffende de toegang van het publiek tot de documenten van de Raad (1994-1997) 

( 1) PB L 340 van 31.12.1993, blz. 43
( 2) PB L 325 van 12.12.1996, blz. 19
( 3) PB L 340 van 31.12.1993, blz. 41
( 4) Doc. 8330/96
( 5) Doc. 11974/96 + COR 1 REV 1.
( 6) Conclusies van de Raad van 6 december 1996 (doc. 11974/96 + COR 1 REV 1).
( 7) Het besluit van de secretaris-generaal van de Raad van 27 februari 1996 (PB C 74 van 14.3.1996, blz. 3) 
voorziet in een retributie van 10 ecu plus 0,036 ecu per blad wanneer het gaat om pakketten van meer dan 30 
bladzijden.
( 8) Artikel 3, lid 3, van het besluit luidt als volgt:
 „Degene die toegang krijgt tot een document van de Raad, mag dit document slechts reproduceren of 
verspreiden om het met commerciële doeleinden rechtstreeks te verkopen na hiertoe door de secretaris-
generaal te zijn gemachtigd.“ 
( 9) Jurispr. II – 2767.
( 10) Jurispr. II – 1520.
( 11) PB L 46, blz. 58 
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