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ADVIES 
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming 

met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de 
toegang tot officiële documenten, opgemaakt in 

Tromsø op 18 juni 2009 

 

 

 

 

 

  

Aanvrager Minister Sven Gatz 

Aanvraag ontvangen op 20 juli 2021 

Aanvraag behandeld door Commissie Economie - Werkgelegenheid - 

Fiscaliteit - Financiën  

Advies uitgebracht door de plenaire zitting op  16 september 2021 



 A-2021-067-BRUPARTNERS 

 

 2/2 

 

 

Vooraf 
De transparantie van de overheidsorganen is één van de sleutelelementen van goed bestuur en één 

van de aspecten waaruit het beste blijkt of er al dan niet sprake is van een waarlijk democratische en 

pluralistische samenleving. 

Het Verdrag van de Raad van Europa inzake de toegang tot officiële documenten, dat op 18 juni 2009 

werd ondertekend, voorziet in een recht op toegang tot officiële documenten en bepaalt dat 

beperkingen op dit recht enkel zijn toegestaan voor zover zij strekken tot bescherming van bepaalde 

belangen, zoals nationale veiligheid, landsverdediging of persoonlijke levenssfeer.  

Het Verdrag bevat de minimumnormen die moeten worden toegepast bij de verwerking van de 

verzoeken om toegang tot officiële documenten, het recht van beroep en bijkomende maatregelen, 

en voorziet in de nodige flexibiliteit om de nationale wetgevingen in staat te stellen om op een 

gemeenschappelijke basis voort te bouwen en om in een eventuele ruimere toegang tot officiële 

documenten te voorzien.  

Het voorontwerp van ordonnantie beperkt zicht tot instemming met het Akkoord. 

Advies 
Brupartners herinnert eraan dat hij op verzoek van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie al een advies hierover heeft uitgebracht1. 

Brupartners benadrukt het belang van een transparante toegang tot officiële documenten voor de 

uitoefening van een gezonde democratie. Hij verzoekt de Regering om erop toe te zien dat de Brusselse 

bepalingen wel degelijk in overeenstemming zouden zijn met de elementen van het Verdrag en dat de 

praktische modaliteiten geen belemmering voor de toegang tot documenten zouden vormen. 

* 
* * 
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