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Interview met Norbert Schwaiger: de toegang tot de documenten van de Raad (Brussel, 

22 november 2006)

[Raquel Valls] Is de komst van de Scandinavische landen in dat streven naar openheid nog van invloed 

geweest op het transparantiebeleid?

[Norbert Schwaiger] Zeker. Absoluut… De eigenlijke aanzet werd gegeven door de problematische 

ratificatie van het verdrag van Maastricht, maar de komst van de Scandinavische landen – de Oostenrijkers 

hielden zich minder bezig met dit onderwerp – heeft zeker ook geholpen. Met name Zweden beschikte over 

regels die niet alleen de pers, maar ook de burgers bijvoorbeeld toegang gaven tot alle officiële documenten. 

Het Europese transparantiebeleid kreeg hierdoor een forse impuls. Kijk maar eens wat de Zweden meteen al 

met de documenten van de Raad deden. Die beschouwden ze als officiële Zweedse stukken en onderwierpen 

ze op enkele uitzonderingen na aan dezelfde regels als hun eigen documenten.

De traditiegezinden in Brussel namen daar in het begin best wel aanstoot aan, maar met het 

transparantiebeleid al hoog en breed in de steigers zorgden de Zweden ervoor dat er ook werd nagedacht 

over de toegankelijkheid van de documenten. Nu spreekt dat allemaal voor zich, maar in het begin werd er 

nog geschermd met strenge toegangscodes, speciale procedures voor de vrijgave van documenten en meer 

van dat soort bureaucratische barrières. De opkomst van de informatisering en van dez computer bracht alles 

nog eens in een stroomversnelling.

Om de mensen enig idee te geven van wat ze in mochten zien, werd er een overzicht samengesteld van alle 

documenten die op de site van de Raad stonden en samen alle basisinformatie op verschillende gebieden 

bevatten. Dus: wat bestaat er alllemaal. Vervolgens kon er nog gericht worden gezocht, maar in het begin 

stelde dat niet veel voor. Het meeste was immers nog niet openbaar gemaakt, zelfs niet als titel.

Cruciaal voor het transparantiebeleid was de opmars van de technologie en de informatica. Denemarken, dat 

in eigen land veel openheid tegenover de pers betrachtte, maar daar weinig aandacht mee trok omdat het 

allemaal natuurlijk in het Deens gebeurde, heeft zich net als Finland vol overtuiging achter de Zweedse 

initiatieven geschaard.


