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MEMORIE VAN TOELICHTING EXPOSE DES MOTIFS

VAN GEHEIM TOT RECHT OP INFORMATIE
INZAKE MILIEU

De inwoner die inlichtingen wenst omtrent de toe-
stand van het milieu waarin hij leeft, de invloed van
een projekt of van een bestaande aktiviteit ten aanzien
van het milieu, de beslissingen die overwogen of
genomen worden inzake milieu,... stuit vaak op een
zware hindernis, met name de admimstratie weike
over die informatie beschikt, maar komt aandraven
met het principe van de geheimhouding.

Daardoor wordt algemeen aangenomeri dat bij ge-
brek aan een andersluidende tekst, de administratie
verplicht is, of tenminste de documenten waarover ze
beschikt, mag geheimhouden (M. Herbiest, « Le se-
cret dans 1'administration en droit beige », in Le secret
et le droit. Trav. Assoc. M. Capitant, d. XV, 1974,
pp. 619 e.v.).

Een dergelijk principe is nochtans bijzonder
schadelijk.

Inderdaad, het voert tot feitelijke ongelijkheid, ten
gunste van een handvol personen die het geluk hebben
toegang te hebben tot bepaalde inlichtingen en in het
algemeen tegelijkertijd invloed kunnen uitoefenen op
het beslissingsproces, dit ten nadele van de meer-
derheid van de burgers, die over geen bevoorrechte
informatiebronnen beschikken.

DU SECRET AU DROIT A LTNFORMATION
EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT

Inhabitant qui entend s'informer sur 1'etat de 1'en-
vironnement dans lequel il vit, 1'impact d'un projet ou
d'une activite existante au regard de 1'environnement,
les decisions,... se heurte bien souvent a un obstacle
puissant, 1'administration qui detient cette information
lui ppposant le principe du secret.

De fait, on considere traditionnellement qu'a defaut
de texte contraire, 1'administration est tenue ou, ^ tout
le moins, peut garder le secret sur les documents qui
sont en sa possession (M. Herbiest, « Le secret dans
1'administration en droit beige », in Le Secret et le
droit, Trav. Assoc. H. Capitant, t. XI, 1974, pp. 619 et
sv.).

Un tel principe est pourtant particulierement per-
nicieux.

En effet, il induit des inegalites de fait, au profit
d'une poignee de personnes qui ont la chance de
pouvoir acceder a certaines informations et generale-
ment en meme temps d'influer sur le processus de
decision, et au detriment de la majorite des citoyens,
qui ne disposent pas de canaux privilegies d'informa-
tion.
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De administratieve geheimhouding onderhoudt
eveneens een klimaat van wantrouwen tegenover de
administratie die de informatie bezit. Terecht of onte-
recht, maar in elk geval in een weinig vriendelijk
klimaat, veroorzaakt door het principe zeif van de
geheimhouding, « geniet » de overheid dan ook een
reputatie van partijdigheid voor al degenen die voor-
deel halen uit de geheimhouding of die op bevoor-
rechte manier toegang hebben tot de informatie; nu is
het zo dat die partijdigheid uiterst moeilijk in overeen-
stemming te brengen is met de verplichting, voor
diezelfde overheid, om te handelen in het openbaar
belang, dit wil zeggen in het belang van het publiek.

Inzake milieu vertoont het principe van de admini-
stratieve geheimhouding een bijzonder ergerend
karakter, daar waar overigens staande gehouden
wordt dat het milieu zaak is van iedereen en dat de
openbare mening een essentiele hefboom is om aan te
sporen tot de omschrijving en tot de doeltreffendheid
van een milieubeleid. Hoe kan men enerzijds beweren
dat het milieu van openbaar belang is, dit wil zeggen
belangrijk is voor het publiek, en anderzijds voor
datzelfde publiek een zeker aantal inlichtingen verbor-
gen houden die het nochtans in de eerste plaats
aanbelangen ?

Overigens heeft deze overweging, die niet nieuw is,
de wetgever er reeds toe gebracht aan het publiek
toegang te verlenen tot diverse inlichtingen waarover
de overheid beschikt inzake milieu.

Aldus wordt, bij.gelegenheid van openbare enquetes
die aan diverse beslissingen voorafgaan (exploitatie-
vergunningen, plannen van' ruimtelijke ordening,
bouw- en verkavelingsvergunningen), aan de bevol-
king het recht toegekend om de voor de enquete
voorgelegde documenten te raadplegen. Of wordt aan
'de bewoners - of aan sommigen onder hen - het recht
toegekend om de genomen beslissingen in te zien.

Nochtans kan men de ontoereikendheid van die
maatregelen niet verhelen. Ze houden reeds uit zich-
zeif soms moeilijk te rechtvaardigen beperkingen in en
ze zijn nog heel ver af van het systematisch regelen van
de procedures die aan de bewoners een viotte toegang
verlenen tot de betrokken documenten. Bovendien en
vooral bestaat er een groot aantal documenten waar-
van de .toegankelijkheid helemaal niet voorzien is;
vermelden we, zomaar door elkaar, de adviezen door
de administratie uitgebracht bij de procedures van
toelatingsaanvragen, de adviezen van raadgevende
instellingen die inzake milieu werden opgericht, de
verslagen die volgen op de toezichtsmaatregelen
inzake kwaliteit van het milieu, de talrijke studies voor
rekening van de overheid uitgevoerd inzake milieu, de
vergunningen tot lozing van afvalwater, ...

Le secret administratif entretient aussi un climat de
suspicion vis-a-vis de 1'administration qui retient 1'in-
formation. A tort ou a raison, mais en tout cas dans un
climat peu amene provoque par le principe meme du
secret, les pouvoirs publics sont ainsi dotes d'une
reputation de parti-pris pour tous ceux a qui profile le
secret ou qui ont un acces privilegie a 1'iniormation;
or, ce parti-pris cadre extremement mal ave'c 1'obliga-
tion, pour ces memes pouvoirs publics, d'agir dans
1'interet public, c'est-a-dire dans 1'interet du public.

En matiere d'environnement, le principe du secret
administratif presente un caractere specialement cho-
quant, alors qu'il est par ailleurs affirme que 1'environ-
nement est 1'affaire de tous et que 1'opinion publique
est un levier essentiel pour inciter a la definition et ^
1'efficacite d'une politique de 1'environnement. Com-
ment en meme temps affirmer que 1'environnement est
d'interet public, c'est-a-dire 1'interet du public, et
cacher a celui-ci un certain nombre d'informations qui
pourtant le concernent au premier chef ?

Au reste, cette reflexion, qui n'est pas nouvelle, a
deja conduit le legislateur a permettre au public Faeces
a diverses informations detenues par les pouvoirs
publics en matiere d'environnement.

Ainsi, lors des enquetes publiques precedant diver-
ses decisions (autorisation d'exploiter, plans d'amena-
gement du territoire, permis de batir et de lotir), la
population se voit reconnaltre le droit de consulter les
documents soumis a enquete. Ou encore, il est
reconnu aux habitants - ou SL certains d'entre eux - le
droit de consulter des decisions qui ont ete prises.

L'on ne peut cependant cacher 1'insuffisance de ces
dispositions. Deja en elles-memes, elles comportent
parfois des restrictions peu justifiables et elles sont loin
d'organiser systematiquement les procedures permet-
tant aux habitants d'avoir un acces aise aux documents
concernes. En outre, et surtout, il subsiste un tres
grand nombre de documents dont Faeces n'est pas du
tout prevu : citons, pele-mele, les avis emis par
1'administration dans les procedures de demandes
d'autorisations, les avis des instances consultatives
institutes en matiere d'environnement, les rapports
faisant suite aux mesures de surveillance de la qualite
de 1'environnement, les multiples etudes menees pour
le compte des pouvoirs publics en matiere d'environ-
nement, les autorisations de d^versement d'eaux
usees.
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Daarom is het op heden gerechtvaardigd dat men
zou overgaan tot het veralgemenen en het volledig
regelen van het recht op raadpleging van de documen-
ten weike de administratie inzake milieu in haar bezit
heeft. Wel te verstaan mag men, bij de op te stellen
wetgeving, niet uit het oog verliezen dat, in sommige
gevallen, bepaalde hogere belangen kunnen worden
aangevoerd tegen het ruchtbaar maken van informa-
tie; wij zullen er hier speciaal rekening mee houden en
er verder op terugkomen. Maar waar het op dit niveau
op aankomt, is de aandachtle vestigen op de omkering
van de principes : van een stelsel van administratieve
geheimhouding dient men over te gaan, in elk geval
inzake milieu, tot een stelstel van toegankelijkheid tot
de informatie in bezit van de administratie.

C'est pourquoi il se justifie aujourd'hui de generali-
ser et d'organiser completement Ie droit d'acces aux
documents detenus par 1'administration en matiere
d'environnement. Bien entendu, dans la legislation a
prendre, il ne faut pas perdre de vue que, dans certains
cas, des interets superieurs determines peuvent s'op-
poser h la divulgation d'informations; il en sera ici
particulierement tenu compte, nous y reviendrons plus
loin. Mais 1'important, a ce niveau-ci,,est desouligner
1'inversion des principes : d'un regime de secret admi-
nistratif, il conyient de passer, en tout cas en matiere
d'environnement, a un regime d'acces aux informa-
tions detenues par 1'administration.

* *** **

Indien de hier voorgestelde omvorming tot gevolg
zai hebben dat bepaalde administratieve gewoonten
tamelijk grondig zullen gewijzigd worden, dient er toch
op gewezen dat Belgie ter zake een flinke achterstand
goed te maken heeft tegenover heel wat andere Staten.

Aldus kent Zweden sinds meer dan twee eeuwen
een grondig uitgewerkt stelsel van toegankelijkheid
van administratieve doeumenten, dat voorkomt in een
basistekst van het Zweeds recht, de fundamentele wet
op de pers, waarvan de jongste versie dateert van 1976.
De VSA kennen eveneens een noemenswaardige tra-
ditie van administratieve doorzichtigheid, weike haar
uitdrukking vindt in de Freedom of Information Act
van 4 juli 1966, in 1974 gewijzigd door de wet 93-502.

Dichter bij ons heeft Frankrijk, waarvan men het
belang van de administratie kent, dank zij een wet,
nr. 78-753 van 17 juli 1978, houdende diverse verbete-
ringsmaatregelen inzake de betrekkingen tussen de
administratie en het publiek, gezorgd voor een wetge-
ving tot vastlegging en regeling van de vrijheid van
toegang tot administratieve doeumenten.

De toepassing van die wet inzake de doeumenten die
het milieu aangaan is eenvoudig merkwaardig (zie het
5de aktiviteitsrapport van de Commissie tot toeganke-
lijkheid van de administratieve doeumenten, L'acces
aux documents adminlstratifs, La Documentation fran-
caise, 1988, pp. 49 e.v.).

Andere Staten zijn gevolgd. Vermelden we :

— in het Groothertogdom Luxemburg, de wet van
1 december 1978 tot regeling van de niet-rechtsdes-
kundige procedure, en het groothertogelijk regle-
ment van 8 juni 1979 met betrekking tot de te
volgen procedure door de administraties van Staat
en gemeenten;

Si la reforme ici proposee est appelee a modifier
assez profondement certaines habitudes administrati-
ves, il convient quand meme d'insister sur Ie fait qu'en
la matiere, la Belgique a un net retard a rattraper par
rapport a un grand nombre d'Etats.

Ainsi la Suede connait depuis plus de deux siecles un
regime tres elabore d'acces aux documents administra-
tifs, qui figure dans un texte de base du droit suedois,
la loi fondamentale sur la presse, dont la derniere
version date de 1976. Les USA ont egalement une
tradition appreciable de transparence administrative,
qui trouve son expression dans Ie Freedom of Informa-
tion Act du 4 juillet 1966, modifie en 1974 par la loi
93-502:

Plus pres de nous, la France, dont on connait
1'importance de 1'administration, s'est dotee, par une
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amelioration des relations entre 1'administration et Ie
public, d'une legislation consacrant et organisant la
liberte d'acces aux documents administratifs.

L'application de cette loi quant aux documents
ayant trait a 1'environnement est tout-a-fait remarqua-
ble (voy. Ie 5""' rapport d'actiyite de la commission
d'acces aux documents administratifs, L'acc^s aux
documents administratifs, La Documentation ^ fran-
caise, 1988, pp. 49 et sv.).

D'autres Etats ont suivi. Citons ainsi :

— au Grand-Duche de Luxembourg, la loi du
1" decembre 1978 reglant la procedure administra-
tive non contentieuse, et Ie reglement grand-ducal
du 8 juin 1979 relatif a la procedure a suivre par
les administrations relevant de 1'Etat et. des com-
munes;
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— in Nederland, de wet van 9 november 1978 inzake
administratieve doorzichtigheid;

— in Denemarken, de wet van 19 december 1985
inzake het recht van toegang tot de administratieve
documenten.

In Italic bevestigt de wet 349/1986 van 6 juli 1986,
een organische wet inzake milieu, eveneens het recht
van elk staatsburger tot het raadplegen van informatie
betreffende het milieu.

Tenslotte - en niet het minst belangrijk - kunnen
we gewag maken van de EEG-richtlijn 91/313/EEG
van 7 juni 1990 betreffende de vrije toegang tot milieu-
informatie. - ,

aux Pays-Bas, la loi du 9 novembre 1978 sur la
transparence administrative;
au Danemark, la loi du 19 decembre 1985 sur Ie
droit d'acces aux documents administratifs.

En Italic, la loi 349/1986 du 8 juillet 1986, qui est une
loi organique de 1'environnement, consacre aussi Ie
droit de tout citoyen ^ 1'acces a 1'information en
matiere d'environnement.

Enfin - et ce n'est pas Ie moindre element - il
convient de citer la directive 91/313/CEE du 7 juin
1990 concernant la liberte d'acces a 1'information en
matiere d'environnement.

VOORSTELLING VAN DE TEKST
VAN DE ORDONNANTIE

Ter inleiding willen we onderstrepen dat de ordon-
nantie zo nauw mogelijk het reeds vermelde voorstel
van EEG-richtlijn opvolgt. Aangezien deze gebaseerd
is op artikel 130 S van het EEG-vedrag, kan het.
Gewest beschikkingen voorzien die gunstiger zijn
vanuit het oogpunt milieu, dit wil zeggen dat ze de
toegangsmogelijkheden tot informatie verhogen;
inderdaad zijn er enkele bepalingen in het ontwerp van
ordonnantie weike die richting volgen.

1. Vastlegging van het principe van toegangsrecht tot
informatie betreffende het milieu

Artikel 2 van de ordonnantie legt in principe het
toegangsrecht tot informatie betreffende het milieu
vast. Dit recht wordt toegekend aan elk persoon
zonder dat ter zake onderscheid gemaakt wordt naar
gelang van de nationaliteit, de woonplaats, enz.; laten
we er ook op wijzen dat een lid van een wijkcomite dat
geen rechtspersoonlijkheid bezit, eveneens dit recht
kan uitoefenen. In overeenstemming met de EEG-
richtlijn (art. 3.1; 1° alinea) is het niet noodzakelijk om
over een eigen belang te beschikken om dit recht uit te
oefenen : het is zo, dat het belang om op te komen
voor de kwaliteit van het milieu een collectief belang
is, zodat de vereiste van een persoonlijk belang niet
relevant is. De beperkingen van het toegangsrecht,
voorzien in artikelen 9 en 10, vormen zeer degelijke
remmen op wat sommigen zouden kunnen beschou-
wen als stuitend in zulke beschikking.

2. Toepassingsgebied van de ordonnantie

Het toepassingsgebied van de ordonnantie wordt
omschreven in artikel 3.

De ordonnantie legt het toegangsrecht vast tot
« informatie betreffende het milieu ».

PRESENTATION DU TEXTE
DE L'ORDONNANCE

En preambule, il y a lieu de souligner que Pordon-
nance s'inspire de la directive CEE indiquee. Celle-ci
etant fondee sur 1'article 130 S du traite CEE, il est
loisible a la Region de prevoir des dispositions plus
favorables du point de vue de 1'environnement, c'est-a-
dire accroissant les possibilites d'acces b 1'information;
quelques dispositions de Pordonnance vont effective-
ment dans ce sens.

1. Consecration du principe du droit d'acces a 1'infor-
mation relative a 1'environnement

L'article 2 de 1'ordonnance consacre en principe Ie
droit d'acces a 1'information relative a 1'environne-
ment. Ce droit est reconnu a toute personne, sans qu'il
y ait lieu a cet egard de faire de distinction selon la
nationalite, Ie lieu de residence, etc.; soulignons aussi
qu'un membre d'un comite de quartier denue de la
personnalite juridique peut egalement exercer ce droit.
Conformement ^ la directive CEE (art. 3, 1. 1" ali-
nea), il n'est pas requis de se prevaloir d'un interet
propre pour exercer ledit droit : il est vrai que 1'interet
a intervenir pour la qualite de 1'environnement est un
interet collectif, ce qui rend sans pertinence 1'exigence
d'un interet propre. Les limites aux droits d'acces que
prevoient les articles 9 et 10 mettent de tres nets freins
a ce que certains pourraient considerer comme cho-
quant dans une telle disposition.

2. Champ d'application de 1'ordonnance

Le champ d'application de 1'ordonnance est defini a
1'article 3.

L'ordonnance consacre le droit d'acces ^ V« infor-
mation relative a 1'environnement ».
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Het is praktisch onmogelijk, om in een wettekst een
bruikbare omschrijving te geven van het begrip
« Milieu ». Inderdaad dient dit begrip in ruime zin te
worden opgevat: de aanslagen op het milieu vioeien
niet enkel voort uit verontreiniging in strikte zin, maar
ook uit allerlei ongemakken die het leefnulieu van de
bewoners aantasten.

II est pratiquement impossible de donner de la
notion d'« environnement » une definition utile dans
Ie texte legal. En fait, cette notion est a entendre
largement: les atteintes a 1'environnement decoulent
non seulement de pollutions au sens strict, mais aussi
de toutes especes de nuisances affectant Ie cadre de vie
des habitants.

De bepaling volgens deweike « informatie » een
gegeven is « van feitelijke of van juridische aard »
maakt het mogelijk, te stellen dat het publiek niet
alleen toegang heeft tot beslissingen (onder voorbe-
houd van wat gezegd zai worden betreffende « onvol-
tooide » documenten), tot circulaires, onderrichtin-
gen, processen-verbaal, studies, rapporten, enz...

La precision selon laquelle l'« information » est une
donnee « de nature factuelle ou juridique » permet
d'etablir que sont accessibles au public non seulement
des decisions (sous reserve de ce qui sera dit a propos
des documents « inacheves »), des circulaires, instruc-
tions, proces-verbaux, etudes, rapports, etc.

Opdat een informatie toegankelijk zou zijn, dient ze
deel uit te maken van een bepaald element waarvan er
een spoor overblijft.

Pour qu'une information soit accessible, il faut
qu'elle soit incorporee dans un element determine
dont il reste trace.

Artikel 3, 3° bepaalt dat dit element, volgens het
geval, een schriftelijk document is, een basis van
geautomatiseerde verwerking van de informatie, een
visuele of een geluidsopname.

L'article 3, 3° precise que cet element est, selon Ie
cas, un document ecrit, une base de traitement auto-
matisee de l'information,.un enregistrement visuel ou
un enregistrement sonore.

Artikel 3, 3° vergt nog enkele commentaren omtrent
het begrip « gegevens in bezit van de administratie •».

L'article 3,3° appelle encore quelques commentaires
a propos de la notion de « donnees detenues par
I'administration ».

Enkel de bestaande gegevens zijn toegankelijk. Er
kan dus geen sprake van zijn om op voorhand om
inzage te verzoeken van een document dat nog niet
bestaat. Wel is het mogelijk dat toegankelijke gege-
vens reeds bestaan van voor het van kracht worden van
de verordening.

Seules les donnees existantes sont accessibles. II ne
peut done etre question de solliciter par avance 1'acces
a un document n'existant pas encore. II est bien
entendu possible que des donnees accessibles soient
anterieures a 1'entree en vigueur de 1'ordonnance.

Men kan enkel inzage nemen van gegevens in bezit
van de administratie - in de zin zoals dit begrip zai
omschreven worden - en niet van gegevens die enkel
in het bezit zouden zijn van een partikulier of van een
onderneming. Anderzijds, zoals de EEG-richtlijn
(artikel 2b) voorziet, volstaat het dat de administratie
« in bezit is » van een gegeven, dit wil zeggen dat ze er
een feitelijk meesterschap over uitoefent uit welken
hoofde dan ook - eigendom, inbewaringgeving, leen,
... - opdat het door de ordonnantie erkend recht zou
kunnen toegepast worden.

L'on ne peut acceder qu'aux donnees detenues par
1'administration - au sens ou on definira cette notion -
et non aux donnees que detiendrait seulement un
particulier ou une entreprise. Par centre, cornme Ie
prevoit la directive CEE (art. 2b), il suffit qu'une
administration « detienne », c'est-a-dire exerce une
mattrise de fait sur une donnee, a quelque titre que ce
soit - propriete, depot, pret,... - pour que Ie droit
reconnu par 1'ordonnance trouve a s'appliquer.
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De afkomst van een document is dus van weinig
belang : is aldus toegankelijk, een document, opge-
maakt door een privaat persopn (bijvoorbeeld een
vergunningsaanvraag of een expertiseverslag door een
studiebureau opgemaakt voor een onderneming) of
door een autoriteit die niet tot het Gewest behoort
(bijvoorbeeld een verslag van het hulpplan opgemaakt
door de Civiele Bescherming in geval van een ernstig
industrieel ongeval), zodra het medegedeeld wordt
aan een instantie weike een taak uitoefent op het
gebied van de aangelegenheden, toegewezen aan het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Maar het is uiter-
aard enkel op deze laatste instantie dat de verplichting
neerkomt om toegang te verlenen tot het document.

La provenance du document importe done peu : est
ainsi accessible un document elabore par une personne
privee (par exemple une demande de permis ou un
rapport d'expertise dresse par un bureau d'etudes pour
une entreprise) ou par une autorite ne relevant pas de
la Region (par exemple un rapport de PInstitut d'Hy-
giene et d'Epidemiologie ou un plan de secours etabli
par la Protection civile en cas d'accident industriel
majeur), du moment qu'il est communique a une
instance exercant des missions dans Ie champ des
matieres confiees a la Region de Bruxelles-Capitale.
Mais c'est bien sur a 1'autorite emettrice seule qu'in-
combe 1'obligation de laisser Faeces au document.

Wat de misbruiken betreft, waartoe het mededelen
van documenten door derden opgemaakt zou kunnen
leiden, deze worden vermeden door de uitzonderingen
en beperkingen op het toegangsrecht, voorzien in
onderhavig ontwerp (artikelen 9 en 10).

Quant aux abus auxquels pourrait, Ie cas echeant,
donner lieu la communication de documents elabores
par des tiers, ils sont prevenus par les exceptions et
limites au droit d'acces que prevoit la presente ordon-
nance (article 9 et 10).

In overeenstemming met de EEG-richtlijn (artikel
3, § 3), zijn onvoltooide documenten niet toegankelijk.
Het gaat hier om een zeer belangrijke uitzondering op
het toegangsrecht, die met name tot doel heeft het in
acht nemen van de onafhankelijkheid - en dus van de
geheimhouding - waarover de administratie moet
beschikken om bepaalde beslissingen te nemen, maar
die ook strikt en objektief moet worden gemterpre-
teerd, zodat de administratie niet alleen meester blijft
over het evalueren van het voltooid-zijn van een
document. De idee komt hierop neer : zolang een
document in een toestand van schets, van voorontwerp
verkeert, niet volledig door de auteur ervan is afge-
werkt, kan het niet worden medegedeeld.

Conformement a la directive CEE (art. 3, § 3), les
documents inacheves ne sont pas accessibles. II s'agit
la d'une exception importante au droit d'acces, qui vise
notamment a menager 1'independance - et done la
discretion - dont doit disposer 1'administration pour
prendre certaines decisions, mais doit aussi etre enten-
due strictement et objectivement, de maniere a ne pas
laisser 1'administration seule maitre de ('appreciation
du caractere acbeve d'un document. L'idee est la
suivante : tant qu'un document est a Petat d'ebauche,
d'avant-projet, n'est pas finalise par son auteur, il n'est
pas communicable; mais, lorsqu'il est termine, il
devient accessible.

Er dient op gewezen dat men « onvoltooid docu-
ment » niet moet verwarren met « voorbereidend
document ». Ontwerpen (bv. ontwerpen van regle-
menterende teksten), adviezen, rapporten,... die aan
een beslissing voorafgaan, vormen als dusdanig geen
onvoltooide documenten in de zin van de verorde-
ning : een van de criteria om het onderscheid te
kunnen maken tussen een onafgewerkt document (niet
ter inzage van het publiek) en een voorbereidend
document (ter inzage van het publiek) is het ogenblik
waarop de documenten de instantie verlaten waar ze
werden ongesteld en besproken en naar een overheid
of een persoon buiten de verzendingsinstantie worden
verstuurd. Men moet ook niet noodzakelijkerwijze de
uiteindelijke beslissing afwachten om ze te mogen
bekendmaken. Dit is overigens ter zake niets onge-
woons op milieu-gebied, aangezien nu reeds documen-
ten in een toestand van ontwerp door de bevolking
kunnen geraadpleegd worden in het kader van open-
bare enquetes.

II convient de preciser qu'il ne faut pas confondre
« document inacheve » et « document preparatoire ».
Les projets (ex. : projets de textes reglementaires,
avis, rapports,...) precedant une decision ne consti-
tuent pas, comme tels, des documents inacheves au
sens de 1'ordonnance : un des criteres permettant de
distinguer les documents inacheves (dont Ie public ne
peut requerir la consultation) des documents prepara-
toires (dont Ie public peut solliciter la consultation) est
Ie moment ou les documents quittent Pinstance oH ils
furent rediges et discutes pour etre envoyes a une
autorite ou personne physique etrangere a 1'institution
expeditrice. L'on ne doit pas davantage attendre
necessairement la decision finale pour pouvoir les
divulguer. II n'y a d'ailleurs la rien d'inhabituel en
matiere d'envu-onnemeot, puisque, deja maintenant,
des documents a 1'etat de projet sont consultables par
la population, dans Ie cadre d'enquetes publiques.
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Op basis van die gegevens zai de recht'spraak voor
elk geval afzonderlijk oordelen of een bepaald docu-
ment moet beschouwd worden als onvoltooid of vol-
tooid. Ze zai heel concreet nagaan, naar gelang van de
omstandigheden en van de aangewende procedures, of
de auteur van een document redelijkerwijs mag
beschouwd worden als het opmaken ervan beeindigd
te hebben. In dit verband kan onder andere als teken
van afwerking gelden, het feit van de overmaking van
het document aan derden met betrekking tot de
persoon of de instelling waarvan het uitgaat.

Blijft nog nader toe te lichten, de bepaling « admini-
strate », gegeven in artikel 3, 4° van de ordonnantie.

Gezien de aard van de ordonnantie kunnen enkel
bedoeld worden de personen of instanties die een taak
uitoefenen op het gebied van de zaken weike toever-
trouwd werden aan het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest.

Sur base de ces donnees, la jurisprudence appreciera
au cas par cas si un document determine doit etre
qualifie d'inacheve. Elle verifiera bien concretement,
en fonction des circonstances et des procedures utili-
sees si 1'auteur d'un document peut etre considere
raisonnablement comme ayant termine 1'etablissement
de celui-ci. A cet egard, un indice parmi d'autres
d'achevement d'un document peut etre, dans bon
nombre de cas, la transmission du document a des tiers
par rapport a la personne ou a 1'institution dont il
emane.

II reste a expliciter la definition de l'« administra-
tion » que donne 1'article 3, 4° de 1'ordonnance.

Etarit donne la nature d'une ordonnance, peuvent
seules etre visees les personnes ou instances exercant
des missions dans Ie champ des matieres confiees a la
Region de Bruxelles-Capitale.

Het betreft uiteraard de eigenlijke gewestelijke
instanties (het Gewest en de instellingen weike het
opricht, zoals het BIM), maar ook instanties die
uitgaan • van de lokale overheden en waaraan het
Gewest bevoegdheden toekent (zoals de gemeente die
beslist over verzoeken tot exploitatievergunning) en
orn het even weike andere instanties die opdrachten
vervullen binnen het -domein van de gewestelijke
aangelegenheden (bijvoorbeeld de gemeenten die
inzake milieu optreden op grond van hun algemene
politiebevoegdheid).

De EEG-richtlijn (artikel 2b) geeft een zeer brede
interpretatie van het begrip «bestuursorganen»,
waarmee het alle mogelijke administraties bedoelt,
met dien verstande dat instellingen uit de rechterlijke
macht of uit de wetgevende macht niet in aanmerking
komen. Het ontwerp van ordonnantie volgt die mime
interpretatie en bedoelt alle personen of instanties die,
volgens het recht van het Brusselse Gewest, een
administrafieve functie uitoefenen :

— de « administratieve autoriteiten », dit wil zeggen
de organen die bevoegd zijn om beslissingen te
nemen weike vatbaar zijn voor vemietiging door de
Raad van State : de Executieve en haar leden, de
bestendige deputatie, de gemeenteraden en de
colleges van burgemeester en schepenen, enz.;

— alle andere instanties die deel uitmaken van de
administratie of die naast haar werden opgericht en
die de hoedanigheid van bestuursorganen niet
hebben; worden eveneens bedoeld, alle bestuurs-
diensten zonder beslissingsbevoegdheid (wat bij-
voorbeeld het geval is voor administraties die een
beheers- of een studietaak uitoefenen) en alle
adviserende commissies;

II s'agit bien sur d'instances regionales proprement
dites (la Region et les organismes qu'elle cree, comme
1'IBGE), mais aussi d'instances emanant de pouvoirs
locaux et auxquels la Region confere des attributions
(telle la commune statuant sur les demandes d'autori-
sation d'exploitation) et de toutes autres instances
exergant des missions dans la sphere des matieres
regionales (ainsi, les communes intervenant en matiere
d'environnement sur base de leur pouvoir general de
police).

La directive CEE (art. 2 b) apprehende tres large-
ment la notion d'« autorites publiques », qu'elle utilise
pour viser toutes administrations, etant entendu que
les institutions relevant du pouvoir judiciaire ou du
pouvoir legislatif ne sont pas concernees. L'ordon-
nance s'inspire de cette conception large pour viser
toutes les personnes ou instances qui, en droit regional
bruxellois, exercent une fonction administrative :

les « autorites administratives », c'est-a-dire les
organes qui ont Ie pouvoir de'prendre des decisions
susceptibles d'etre annulees par Ie Conseil d'Etat :
1'Executif et ses membres, la Deputation perma-
nente, les conseils communaux et colleges des
bourgmestre et echevins, etc.;
toutes autres instances integrees dans 1'administra-
tion ou instituees aupres d'elle et qui n'ont pas la
qualite d'autorite administrative : sont ainsi vises
tous les services administratifs non investis d'un
pouvoir de decision (ce qui est, par exemple, Ie cas
d'administrations effectuant des taches de gestion
ou d'etude) et toutes les commissions consultatives;
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de ministeriele kabinetten die van de Raad van
State de aanbeveling krijgen om uitdrukkelijk bet
toepassingsgebied voor eike reglementering inzake
toegang tot informatie uit te breiden (Part. Doc.,
Kam., zitt. 1981-82, nr. 109/2, p. 6);
de privaatrechterlijke personen belast met een taak
van openbare dienstverlening krachtens een beslis-
sing daartoe van overheidswege : zo de privaatper-
sonen aan wie een subsidie toegekend is om bet
beleid van de groene ruimten en natuurplaatsen te
verzekeren.

les cabinets ministeriels, auxquels Ie Conseil d'Etat
recommande d'etendre expressement Ie champ
d'application de toute reglementation sur I'acces a
1'information (Doc. Pad., Ch., sess. 1981-82,
n0 109/2^ p. 6);
les personnes de droit prive chargees d'une mission
de service public en vertu d'une decision ad hoc des
pouvoirs publics : ainsi, les personnes privees sub-
ventionnees pour assurer la gestion d'espaces verts
et de sites naturels.

In alinea 2, bevat artikel 3 van de ordonnantie een
nadere bepaling, geinspireerd door de Zweedse wetge-
ving en volgens deweike a priori binnen het toepas-
singsgebied van het toegangsrecht valt, elk gegeven in
het bezit van een personeelslid van een administratie
(volgens het statutair zowel als volgens het contrac-
tueel stelsel) of van een lid van een collegiale instelling
die als administratie wordt beschouwd (zoals een lid
van een adviserende commissie).

A 1'alinea 2, 1'article 3 de 1'ordonnance comporte
une precision, inspiree de la legislation suedoise, selon
laquelle tombe a priori dans Ie champ d'application du
droit d'acces, toute donnee detenue par un membre du
personnel attache a une administration (qu'il soit sous
regime statutaire ou contractuel) ou par un membre
d'une instance collegiale consideree comme adminis-
tration (tel un membre de commission consultative).

Er kan dus geen sprake van zijn voor een van de
betrokken personen om, indien zulks met het geval is,
het zogenaamd prive-karakter van een document in te
roepen om het te onttrekken aan de verplichting tot
mededeling; enkel documenten met een klaarblijkelijk
prive-karakter zijn ontoegankelijk.

II ne peut done etre question pour une des personnes
concernees d'arguer, si ce n'est pas Ie cas, du caractere
pretendument prive d'un document, pour se soustraire
a 1'obligation de communication; seuls les documents
revetant un caractere manifestement prive sont inac-
cessibles.

3. Modaliteiten van praktische organisatie met het oog
op toegang tot informatie

, 3. Modalites d'organisation pratique permettant 1'ac-
ces a 1'information.

Opdat het publiek gemakkelijk en doeltreffend zijn
toegangsrecht tot informatie zou kunnen uitoefenen,
dient de administratie haar diensten dienovereenkom-
stig in te richten : dagen en uren van toegang, aandui-
ding van de bevoegde dienst voor het ontvangen van
de verzoeken tot inzage,...

Pour que Ie public puisse exercer aisement et
effectivement son droit d'acces a 1'information, 1'admi-
nistration doit organiser ses services en consequence :
jours et heures d'acces, determination du service com-
petent pour recevoir les demandes d'acces,...

Gezien het uiteenlopend karakter van de betrokken
administraties, wordt gesuggereerd dat elk van hen de
organisatiemodaliteiten zou voorstellen die haar aan-
gaan, met dien verstande dat meerdere administraties
gemeenschappelijke modaliteiten kunnen voorstellen.
Nochtans, om een al te grote dispariteit te vermijden,
dient de Executieve de overeenkomst van de voorge-
stelde maatregelen te kunnen nagaan; daarom ook
kent dit artikel 4 aan de Executieve de uiteindelijke
beslissing ter zake toe.

Etant donne la disparite des administrations concer-
nees, il est suggere que chacune d'elles propose les
modalites d'organisation qui la concernent, etant
entendu que plusieurs administrations peuvent propo-
ser des modalites communes. Toutefois, pour eviter
une trop grande disparite, 1'Executif doit pouvoir
verifier 1'adequation des dispositions proposees; c'est
pourquoi 1'article 4 attribue a 1'Executif la decision
ultime en la matiere.
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De gemakkelijke uitoefening van het toegangsrecht
tot informatie veronderstelt dat de openingsuren van
de bevoegde dienst voldoende talrijk zijn en niet
uitsluitend onder de kantooruren vallen. Er wordt ook
sterk aangeraden dat een lijst van de beschikbare
documenten door de bevolking zou kunnen geraad-
pleegd worden; dit geldt in elk geval voor de documen-
ten die onder welbepaalde kategorieen vallen (vergun-
ningsaanvragen, afgeleverde vergunningen, regelmatig
door een instelling overgemaakte rapporten, adviezen
verleend in het kader van, een welbepaalde proce-
dure, ...).

L'exercice aise du droit d'acces a 1'information
suppose que les heures d'ouverture du service compe-
tent soient assez frequentes et ne se situent pas
exclusivement dans les heures de bureaux. II est aussi a
conseiller vivement qu'un repertoire des documents
accessibles puisse etre consulte par la population; ceci
vaut en tout cas pour des documents relevant de
'categories bien determinees (demandes de permis,
permis delivres, rapports regulierement transmis par
une institution, avis donnes dans Ie cadre d'une
procedure bien definie,...).

4. Werkwijze en modaliteitcn van toegang tot infor-
matie

4. Procedure et modalites d'acces a 1'information

Artikelen 5 a 8 van de ordonnantie stellen de
werkwijze en de modaliteiten vast voor het raadplegen
van de informatie.

Les articles 5 a 8 de 1'ordonnance fixent la procedure
et les modalites d'acces a 1'information.

Een aanvraag tot raadpleging van een document,
noodzakelijkerwijze ingeschreven in een daartoe
bestemd register, zet de procedure in gang. Ze
geschiedt ofwel onderling bij een bevoegde dienst - in
zulk geval ondertekent de aanvrager de inschrijving in
het register - ofwel schriftelijk.

Une demande d'acces a un document, necessaire-
ment consignee dans un registre ad hoc, enclenche la
procedure. EUe se fait soit verbalement aupres du
service competent - auquel cas Ie demandeur contre-
signe 1'inscription dans Ie registre - soit par ecrit.

Het spreekt vanzelf dat de aanvraag zo nauwkeurig
mogelijk moet zijn. Wel te verstaan zai de nauwkeurig-
heid van de aanvraag gedeeltelijk afhangen van de
faciliteiten voor het opzoeken van documenten die de
administratie zeif aan het publiek zai aanbieden.
Bovendien kan de administratie geen aanvraag afwij-
zen alleen maar om reden dat opzoekingen moeten
gedaan worden.

II va de soi que la demande doit etre aussi precise
que possible. Bien entendu, la precision de la demande
dependra pour partie de facilites de recherche de
documents qu'offrira au public 1'administration elle-
meme. En outre, celle-ci ne peut rejeter une demande
pour Ie seui motif que des recherches sont a effectuer.

Aangezien de toegang tot een schriftelijk document
plaatsvindt hetzij door raadpleging ter plaatse, hetzij
door het ontvangen van een afschrift, komt het de
aanvrager toe de wijze van toegang te vermelden
weike hij wenst aan te wenden.

Comme 1'acces a un document ecrit se fait soit par
consultation sur place, soit par reception d'une copie,
il appartient au demandeur de preciser Ie mode d'acces
qu'il entend roettre en oeuvre.

In sommige gevallen, in feite voor documenten die
onder welpebaalde kategorieen vallen (vergunnings-
aanvragen, afgeleverde vergunningen, regelmatig door
een instelling overgemaakte rapporten, adviezen ver-
leend in het kader van een welbepaalde procedure,...)
is het absoluut mogelijk - en overigens soms nodig,
zoals in geval van een openbare enquete - een
document onmiddellijk en ter plaatse te laten raadple-
gen, Artikel 7 van de ordonnantie verleent aan de
Executieve de bevoegdheid om een lijst aan te leggen
van de aldus bedoelde documenten.

Dans certains cas, en fait pour des documents
relevant de categories bien determinees (demandes de
permis, permis delivres, rapports regulierement trans-
mis par une institution, avis donnes dans Ie cadre d'une
procedure bien definie,...), il est tout-a-fait possible -
et d'ailleurs parfois necessaire, comme dans 1'hypo-
these d'une enquete publique - de laisser consulter un
document immediatement et sur place. L'article 7 de
1'ordonnance -donne a 1'Executif competence pour
arreter la liste des documents vises.
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Indien het onmiddellijk raadplegen van een docu-
ment niet mogelijk is - vooral omdat opzoekingen
worden gevergd - wordt aan de administratie een
tennijn van een maand toegestaan om gevolg te geven
aan de toegangsaanvraag, met dien verstande dat bij
het verstrijken van die maand het gebeurlijk stilzwij-
gen van de administratie geacht wordt neer te komen
op een beslissing tot weigering van toegang, waartegen
verhaal mogelijk is.

Wat de wijze van toegang tot het document betreft,
maakt artikel 5 van de ordonnantie een onderscheid
tussen enerzijds de schriftelijke documenten, die toe-
gankelijk zijn, naar keuze van de aanvrager, hetzij
door raadpleging ter plaatse, hetzij door mededeling
van een afschrift, en anderzijds de gegevens die onder
andere kategorieen media vallen, en die het voorwerp
uitmaken van het overhandigen van een afschrift. Wat
de schriftelijke documenten betreft, wordt wel ver-
staan dat het recht om ze te raadplegen het recht
inhoudt om er een afschrift van te ontvangen.

Si la consultation immediate d'un document n'est
pas possible - specialement parce que des recherches
s'imposent - un delai d'un mois est laisse a 1'adminis-
tration pour donner suite a la demande d'acces, etant
entendu qu'a 1'expiration de ce mois, 1'eventuel silence
de 1'administration est repute constituer une decision
de refus d'acces, susceptible de recours.

Pour ce qui est du mode d'acces au document,
1'article 5 de 1'ordonnance opere une distinction entre,
d'une part les documents ecrits, lesquels sont accessi-
bles, au choix du demandeur, soit par consultation sur
place, soit par communication d'une copie, et d'autre
part, les donnees incorporees dans d'autres categories
de supports, qui font 1'objet de la communication
d'une copie. Concernant les documents ecrits, il est
entendu que Ie droit de consulter emporte Ie droit d'en
obtenir copie.

Inzake het ten laste nemen van de kosfen weike de
toegang tot de informatie met zich brengt, zoals in het
algemeen bepaald in de reglementeringen ter zake -
dat het raadplegen ter plaatse gratis is en dat het
afleveren van een afschrift (in een exemplaar)
geschiedt tegen betaling van de kostprijs (werkelijke
kosten van reproduktie plus verzending) : personeels-
kosten mogen aan de aanvrager niet aangerekend
worden. Wel te verstaan mag het gebrek aan omschrij-
ving, door de administratie, van de modaliteiten tot
inning van de kosten geen bezwaar vormen tegen het
toegangsrecht tot informatie. Bovendien wordt er in
het begrip kostprijs het concept van auteursrecht dat in
het bezit is van eike privaatrechterlijke persoon, en
meer bepaald het gebruik van de documenten die
erdoor gedekt zijn dat gemaakt zou kunnen worden
met winstoogmerk, geintegreerd.

De ordonnantie laat aan de Executieve de mogelijk-
heid tot vaststellen van de gevallen waarin de afleve-
ring van een afschrift geheel of gedeeltelijk gratis
geschiedt : aldus zouden de gevallen in aanmerking
kunnen komen waarin personen of instellingen die
zonder winstbejag optreden, toegang wensen tot een
document ten einde het bekend te maken in het belang
van het publiek.

Concernant la prise en charge des couts entrames
par Faeces a 1'information, 1'ordonnance prevoit -
comme generalement stipule dans les reglementations
en la matiere - que la consultation sur place est
gratuite et que la communication d'une copie (en un
seui exemplaire) se fait centre paiement du prix
coutant (frais reels de production et d'envoi), les frais
de personnel ne pouvant etre imputes au demandeur.
Bien entendu, Ie defaut de definition, par 1'administra-
tion, des modalites de perception des frais ne peut
faire obstacle au droit d'acces a 1'information. Par
ailleurs, il va de soi qu'est integre dans la notion de
prix coutant, Ie concept de droit d'auteur detenu par
toute personne de droit public et, plus particuliere-
ment 1'utilisation qui pourrait etre faite a des fins de
lucre des documents couverts par ce droit d'auteur.

L'ordonnance laisse a I'Executif la possibility d'arre-
ter des hypotheses dans lesquelles la delivrance d'une
copie s'opere gratuitement, en tout ou en partie :
pourraient etre ainsi visees les hypotheses ou des
personnes ou organisations agissant sans but lucratif
souhaitent acceder a un document en vue de Ie publier
dans 1'interet du public.

5. Beperkingen van het toegangsrecht

In alle wetgevingen betreffende de toegang tot
informatie - en met name in de EEG-richtlijn (artikel
3, §§ 2 en 3), komt een zeker aantal beperkingen voor
op het toegangsrecht, strekkend tot het voorkomen
van misbruiken bij het gebruik maken ervan.

5. Limites du droit d'acces

Dans toutes les legislations relatives a 1'acces a
1'information - et notamment dans la directive CEE
(art. 3, §§ 2 et 3), figurent un certain nombre de limites
au droit d'acces, qui tendent a prevenir des abus dans
1'usage de celui-ci.
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Intussen spreekt het vanzelf dat die beperkingen,
die uitzonderingen vormen op een fundamenteel prin-
cipe, strikt dienen gei'nterpreteerd te worden. Verder
dient onderstreept dat de beschikkingen ter zake
objektieve beschikkingen zijn : het beroep op geheim-
houding kan niet alleen afhangen van de bedoeling van
een openbare macht of van een onderdaan die zou
wensen dat zijn handelingen en daden in geheimhou-
ding zouden gehuld blijven.

II va cependant de soi que, constituant des excep-
tions a un principe fondamental, ces limites sont de
stricte interpretation. En outre, il faut souligner que
des dispositions en la matiere sont des dispositions
objectives - 1'invocation du secret ne peut dependre de
la seule intention d'un pouvoir public ou d'un adminis-
tre' qui entendrait voir ses faits et gestes entoures de
discretion.

5.1. De hypothesen 5.1. Les hypotheses visees

• De gevallen waarvan sprake in artikel 10 werden
opgenomen om de autonomie te beveiligen van de
gezagsniveaus buiten het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest (Staat, Gemeenschappen, andere Gewesten,
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie). Het
komt inderdaad enkel aan instanties uit die gezags-
niveaus toe om te beslissen of gegevens die onder de
aangelegenheden vallen weike hen werden toegewe-
zen, al dan niet toegankelijk zijn.

Het ligt voor de hand dat onder meer tot die
gevallen behoren, de gegevens - aangehaald in de
EEG-richtlijn (artikel 3, § 2.1.) die zouden indruisen
tegen de geheimhouding van de beraadslagingen van
een collegiale instantie weike bevoegdhederi uitoefent
op het gebied van aangelegenheden die niet onder het
Gewest vallen, tegen de geheimhouding van interna-
tionale onderhandelingen van de Staat, tegen de
geheimhouding van landsverdediging, tegen de Staats-
of de openbare veiligheid, tegen de geheimhouding
van procedures ingesteld voor rechtsmachten,...

Overigens spreekt het vanzelf dat er geen toegang
kan verleend worden tot vertrouwelijke documenten
afkomstig van internationale instanties, zolang deze
hun instemming niet hebben gegeven.

Les hypotheses visees a 1'article 10 ont ete introdui-
tes pour preserver 1'autonomie des niveaux de pou-
voirs autres que la Region de Bruxelles-Capitale (Etat,
Communautes, autres Regions, Commission commu-
nautaire commune). C'est en effet a des instances
relevant de ces seuls niveaux de pouvoirs qu'il appar-
tient de decider si des donnees relevant des matieres
qui leur sont attributes, sont accessibles ou non.

II est bien evident que sont notamment comprises
dans ces hypotheses, les donnees - visees dans la
directive CEE (art. 3, § 2, 1° tiret) - qui porteraient
atteinte au secret des deliberations d'une instance
collegiale exercant des attributions dans la sphere des
matieres ne relevant pas de la Region, au secret des
negociations Internationales de 1'Etat, au secret de la
defense nationale, a la surete de 1'Etat ou a la securite
publique, au secret des procedures engagees devant les
juridictions,...

Par ailleurs, il va sans dire qu'il ne peut etre laisse
acces a des documents confidentiels provenant d'ins-
tances internationales, tant que celles-ci n'ont pas
donne leur accord.

5.2. De te volgen procedure . 5.2. La procedure a suivre

Er werden twee kategorieen procedures ingevoerd.
Eerst is er de principe-procedure, normaal aangewend
vanaf het ogenblik waarop wordt vastgesteld dat een
verzoek tot raadpleging van een document kans loopt
om op een van de beperkingen op het toegangsrecht te
stuiten. Maar in sommige gevallen is er ook de
mogelijkheid om een procedure in te stellen die reeds
v66r elk toegangsverzoek zou kunnen uitmonden in
een waarborg van het vertrouwelijk karakter van een
document.

a) In alle gevallen waarin de administratie een
verzoek om toegang tot een document ontvangt,
behalve de hypothese bedoeld in artikel 10, dient ze na
te gaan of de uitoefening van het toegangsrecht kan
worden beperkt.

Deux categories de procedures sont instaurees. II y a
d'abord la procedure de principe, normalement mise
en ceuvre a partir du moment ou il est constate qu'une
demande d'acces a un document risque de se heurter a
1'une des limites au droit d'acces. Mais il y a aussi, dans
certains cas, la possibility d'engager une procedure
susceptible de deboucher, avant toute demande d'ac-
ces, sur une garantie de confidentialite d'un document.

a) Dans toutes les hypotheses ou elle est saisie
d'une demande d'acces a un document - sauf dans
1'hypothese visee a 1'article 10 -, 1'adniinistration. doit
verifier si 1'exercice du droit d'acces peut etre limite.
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Indien ze vaststelt of van oordeel is dat zulks het
geval is, zai zij het toch niet zijn die over het verzoek
za) beslissen.

Si elle constate ou estime que tel est Ie cas, ce n'est
toutefois pas elle qui va statuer sur la demande.

Inderdaad is het onontbeerlijk om ter zake te
beschikken over een eenheid van rechtspraak.

En effet, il est indispensable d'avoir en la matiere
une unite de jurisprudence.

Bovendien is het wenselijk dat de weigeringsbeslis-
sing genomen wordt door bestuursorganen die verleid
zouden worden de traditie van geheimhouding waarte-
gen onderhavige ordonnantie en de Europese richtlijn
gericht zijn, weer in te voeren.

De plus, il est souhaitable que la decision de refus ne
soil pas prise par des autorites administratives tout
naturellement tentees de restaurer leurs traditions de
secret a 1'encontre desquelles s'inscrivent justement la
presente ordonnance et la directive europeenne.

In tegenstelling tot de ervaring van Quebec zijn het
personen, benoemd door de gewestelijke verkozenen,
die over de macht beschikken om de bekendmaking
van gegevens waarvan de mededeling aangevraagd is
te weigeren.

C'est pourquoi, a 1'instar de 1'experience quebe-
coise, ce sont des personnes designees par les elus
regionaux qui disposent du pouvoir de refuser la
divulgation des donnees dont la communication est
sollicitee.

b) Een speciale positie dient te worden voorbehou-
den aan documenten van private oorsprong die in het
bezit zijn van een administratie, en waarvan de
bekendmaking de auteur of bezitter zou kunnen bena-
delen. De auteurs ofbezitters van dergelijke documen-
ten zouden kunnen aarzelen om sommige documenten
over te maken aan de administratie zonder op voor-
hand te weten of ze toegankelijk zullen zijn voor het
publiek. Het lijkt dus aangewezen dat de betrokken
personen, alvorens een document over te maken, een
waarborg inzake het vertrouwelijk karakter ervan
zouden kunnen aanvragen. Er dient eveneens een
waarborgsysteem te worden voorzien voor de docu-
menten weike door zulke personen worden overge-
maakt voor het van kracht worden van de ordonnan-
tie, onder hef gezag van het vertrouwelijkheidsstelsel
voor de aan de administratie meegedeelde inlichtin-
gen. Zulks is het doel van de procedures, vastgesteld in
artikel 15. Het is aan de afgevaardigden van de Raad
dat het zai toekomen om een uitspraak te doen. De
eiser zai op voorhand in zijn aanvraag voor waarborg
van geheimhouding alle rechts- en feitsmiddelen doen
gelden om de illegaliteit van de bekendmaking aan het
publiek van het gevraagde gegeven of van de belang-
rijke schade die deze bekendmaking van de informatie
zou berokkenen, te bewijzen. Tenslotte dient er uiter-
aard op gewezen dat een weigering om aan een
document de waarborg van vertrouwelijkheid toe te
staan, de bezitter ervan niet kan beletten om het aan
de administratie over te maken, indien een voorschrift
het overmaken ervan opiegt (bijvoorbeeld een voor-
schrift waarin de inhoud van een verzoek tot vergun-
ning wordt vastgesteld).

b) Un sort particulier doit etre reservd aux docu-
ments d'origine privee detenus par une administration,
dont la divulgation risquerait de prejudicier leur auteur
ou detenteur. Les auteurs ou detenteurs de tels
documents pourraient hesiter a transmettre certains
documents a 1'administration, sans savoir b 1'avance si
ceux-ci seront accessibles au public. II semble done
indique que les personnes concernees puissent deman-
der la garantie de confidentialite. De meme, il con-
vient de prevoir un systeme de garantie pour les
documents transmis par ces personnes avant 1'entree
en vigueur de 1'ordonnance, sous 1'empire du regime
de confidentialite des informations communiquees a
1'administration. Tel est 1'objet de la procedure deter-
minee a 1'article 15. C'est aux delegues du Conseil qu'il
appartiendra de se prononcer. Le requerant aura, au
prealable, eu le soin de faire valoir dans sa demande en
garantie de confidentialite tous les mpyens de droit et
de fait propres a demontrer 1'illegalite de la divulgation
au public de la donnee incriminee ou 1'important
dommage que lui causerait la diffusion de 1'informa-
tion. Enfin, on doit bien sur preciser que le refus
d'accorder la garantie de confidentialite & un docu-
ment ne peut empecher son detenteur de le transmet-
tre h 1'administration, si une regle prescrit la transmis-
sion (par exemple, une regle determinant le contenu
d'une demande d'autorisation).
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5.3. De verschillende mogelijke toestanden

— Het gegeven komt van een bestuur dat geen
opdracht uitvoert in het bevoegdheidsgebied van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. In dit geval moet de
administratie op wie in eerste instantie een beroep
werd gedaan zich plooien naar de wil van deze
autoriteit inzake het verstrekken of niet van milieu-
informatie.

— Het gegeven komt van een natuurlijk of privaat-
rechterlijk rechtspersoon. De afgevaardigden van de
Raad moeten zich houden aan de eventuele waarborg
van vertrouwelijkheid die een gedeelte of het gehele
van het aangevraagde document dekt.

— Een administrate die opdrachten op het gebied
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest uitvoert is de
auteur van het document of heeft informatie verza-
meld omtrent het leefmilieu. De afgevaardigden van
de Raad zullen die gegevens bekend maken als ze een
bindende rechtsregel overtreden (van om het even
weike juridische aard), als ze het leefmilieu in gevaar
brengen, als het om een onvoltooid document gaat of
als ze de geheimhouding van de beraadslagingen van
collegiale instanties bekendmaken (we denken onder
andere aan de beraadslagingen van de Executieve).

5.3. Les differents cas de figure

— La donnee emane d'une autorite n'exercant pas
de missions dans Ie champ des competences de la
Region de Bruxelles-Capitale. En ce cas, Fadministra-
tion initialement saisie doit se plier a la volonte de
cette autorite de diffuser ou non des informations
relatives b Fenvironnement.

— La donnee emane d'une personne physique ou
morale de droit prive. Les delegues du Conseil sont
tenus par 1'eventuelle garantie de confidentalite qui
couvre tout ou partie du document reclame.

— Une administration exercant des missions dans Ie
champ des matieres confiees ^ la Region de Bruxelles-
Capitale est 1'auteur du document ou a personnelle-
ment recueilli une information relative ^ Fenvironne-
ment. Les delegues du Conseil ne pourront delivrer ces
donnees s'ils transgressent de ce fait une regle de droit
imperative (peu importe 1'ordre juridique dont elle
provient), s'ils mettent en peril 1'environnement, s'il
s'agit d'un document inacheve ou s'ils portent atteinte
au secret des deliberations d'instances collegiales (on
sdnge notamment aux deliberations de FExecutif).

6. Vormen van de beslissingen in verband met het
toegangsverzoek

Overeenkomstig de EEG-richtlijn (artikel 3, § 4),
wordt de verplichting van de administratie een toe-
gangsweigering te verantwoorden door artikel 13 van
de ordonnantie voorgeschreven en bepaald.

Bovendien, gezien het mogelijk gemaakt wordt door
de beperking van het toegangsrecht, slechts een
gedeelte van een. document bekend te maken, is het
voorzien dat een beslissing van gedeeltelijke toegangs-
weigering de juiste aanwijzing omtrent de onuitgege-
ven gegevens tegenover de uitgegeven gegevens ver-
meldt.

6. Formes de la decision faisant suite a la demande
d'acces

Conformement a la directive CEE (art. 3, § 4),
1'article 13 de 1'ordonnance prescrit et precise Fobliga-
tion, pour une administration qui refuse Faeces & un
document, de motiver ce refus.

Par ailleurs, comme, en raison des limites au droit
d'acces, il est possible de communiquer une partie
seulement d'un document, il est prevu qu'une decision
de refus partiel d'acces comporte Findication exacte de
la localisation des donnees inaccessibles par rapport
aux donnees accessibles.

7. SIotbepalingen

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de ordonnantie
van toepassing is op de gegevens in bezit van de
administratie en voor deweike een stelsel van toegan-
kelijkheid van informatie voorzien werd door andere
beschikkingen, zonder benadeling van die beschikkin-
gen die een ruimere of gemakkelijkere toegang tot
informatie instellen.

Als voorbeeld kan artikel 23 van het koninklijk
besluit van 5 november 1979 worden aangehaald dat,
in verband met de overlegcomites, voorziet dat ze een

7. Dispositions finales

II est expressement dispose que 1'ordonnance s'ap-
plique aux donnees detenues par Fadministration pour
lesquelles un regime d'acces a Finformation est prevu
par d'autres dispositions, sans qu'il ne soit porte
prejudice b celles de ces dispositions qui instituent un
acces plus large ou plus aise ^. Finformation.

Comme exemple, on peut citer 1'article 23 de Farrete
royal du 5 novembre 1979 qui, a propos des commis-
sions de concertation, prevoit qu'elles tiennent un
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register moeten bijhouden die toegankelijk is voor het
publiek, en waarin de notulen van him vergaderingen
opgenomen staan evenals de adviezen weike ze uit-
brengen, en dat ze bovendien kunnen beslissen over
alle andere vormen van bekendmaking van him advie-
zen.

registre accessible au public, des proces-verbaux de
leurs reunions et des avis qu'elles emettent et qu'en
outre elles peuvent decider de toutes formes supple-
mentaires de publicity de leurs avis.

De problematiek van de mogelijkheden tot verhaal La problematic/lie de recours

Een wetgeving inzake de toegang tot administra-
tieve documenten houdt in het algemeen ook beschik-
kingen in betreffende het verhaal in geval van toe-
gangsweigering. Het is wel zo dat ter zake vlugge en
doeltreffende verhaalmiddelen zich speciaal opdrin-
gen.

Nochtans maakt onderhavig ontwerp van ordonnan-
tie geen gewag van deze problematiek. Twee redenen
verklaren dit stilzwijgen.

Krachtens artiket 94 van de Grondwet kan de
gewestelijke wetgever geen nieuwe jurisdicties in het
leven roepen, noch de bevoegdheid van de bestaande
jurisdicties regelen. De ontworpen ordonnantie kan
dus geen specifieke rechtskundige afdeling oprichten
inzake de toegang tot de administradeve documenten
waarover zij handelt.

Het oprichten van een speciaal systeem van adminis-
tratief verhaal, voorafgaand aan een gerechtelijke
aktie (zoals dit bijvoorbeeld in Frankrijk het geval is)
wordt al evenmin in overweging genomen. Inderdaad
zou het concentreren in de handen van een instantie,
van de verzoeken tot toegang of van de aanvragen tot
waarborg van het vertrouwelijk karakter aanleiding
kunnen geven tot delikate problemen, en dus het
voorwerp moeten kunnen uitmaken van een speciaal
verhaalsysteem.

De Minister van Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbe-
houd en Waterbeleid,

Une legislation sur Faeces aux documents adminis-
tratifs comporte generalement des dispositions relati-
ves aux recours en cas de refus d'acces. II est vrai qu'en
la matiere, des voies de recours rapides et efficaces
s'imposent tout specialement.

La presente ordonnance n'aborde cependant pas
cette problematique. Deux raisons expliquent ce
silence.

En vertu de 1'article 94 de la Constitution, Ie
legislateur regional ne peut creer de juridictions nou-
velles, ni regler la competence de juridictions existan-
tes. L'ordonnance ne peut done organiser un conten-
tieux specifique a la matiere de 1'acces aux documents
administratifs auxquels elle a trait.

L'organisation d'un systeme particulier de recours
administratif prealable a une action juridictionnelle
(comme c'est Ie cas, par exemple, en France) n'est pas
davantage envisagee. En effet, la concentration, dans
les mains d'une instance, des demandes d'acces ou des
requefes en garantie de confidentialite pouvant susci-
ter des problemes delicats, devrait permettre de faire
1'economie d'un systeme particulier de recours.

Le Ministre du Logement, de 1'Environnement, de
la Conservation de la Nature et de la Politique de
1'Eau,

Georges DESIR Georges DESIR
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VOORONTWERP VAN ORDONNANTIE
ONDERWORPEN AAN HET AD VIES

VAN DE RAAD VAN STATE

AVANT-PROJET D'ORDONNANCE
SOUMIS A L'AVIS

DU CONSEIL D'ETAT

Voorontwerp van ordonnantie inzake de toegang
tot inf'oriiiiitie met betrekking tot het milieu

in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Avant-projet d'ordonnance sur I'acces
a 1'information relative a 1'environnement,

dans la Region de Bruxelles-Capitale

Wij, de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve,

Op voorstel van de Minister van Huisvesting, het Milieu, het
Natuurbehoud en het Waterbeleid, op initiatief van de Staatssekre-
taris toegevoegd aan de Minister van Huisvesting, het Milieu, het
Natuurbehoud en het Waterbeleid,

Nous, Executif de la Region de Bruxelles-Capitale,

Sur la proposition du Ministre du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature et de la Politique de 1'Eau, ^
1'initiative du Secretaire d'Etat, adjoint au Ministre de 1'Executif de
la Region de Bruxelles-Capitale,

BESLUITEN :

De Minister van Huisvesting, het Milieu, het Natuurbehoud en
het Waterbeleid en de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
van Huisvesting, van het Milieu, van-4iet Natuurbehoud en van het
Waterbeleid wordt ermede gelast, aan de Raad van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest hot ontwerp van ordonnantie voor te leggen
waarvan de inhoud volgt:

ARRETONS:
i

Le Ministre du Logement, de 1'Environnement, de la Conserva-
tion de la Nature et de la Politique de 1'Eau et le Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre du Logeroent, de la Conservation de la Nature et
de la Politique de 1'Eau, est charge de presenter au Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale, le projet d'ordonnance dont la teneur
suit :

HOOFDSTUK I

AIgemene bepalingen

Artikel 1. — Onderhavige ordonnantie regelt een aangelegenheid
waarvan sprake in artikel Wlquater van de Grondwet.

Art. 2. — Onder voorbehoud van de beperkingen, vastgesteld in
artikel 10 en volgende, wordt het toegangsrecht tot mformatie
inzake milieu, in bezit van de administratie, verzekerd aan eike
persoon, zonder dat die ertoe gehouden wordt een belang te doen
gelden.

CHAPITRE I"
'i

Dispositions generales

Article I". — La presente ordonnance regle une matiere visee a
Particle lOlquater de la Constitution.

Art. 2. — Sous reserve des limites fixees aux articles 10 et suivants,
le droit d'acces a 1'information relative a 1'environnement detenue
par 1'administration, est garanti a toute personne, sans qu'elle ne soit
tenue de faire valoir un interet.

Art. 3. — § 1. In de zin van onderhavige ordonnantie verstaat men Art. 3. — § I". Au sens de la presente ordonnance, on entend par :
onder:

1° leefmilieu : deze benaming omvat alle aangelegenheden
bedoeld in artikel 6, § 1, II, III, V van de bijzondere wet tot
hervorming der instellingen van 8 augustus 1980;

2° informatie inzake milieu : elk feitelijk of juridisch gegeven van
om het even weike aard, betreffende :

a) hetzij de toestand van het milieu of van de veranderingen ervan;
b) hetzij een projekt of een aktiviteit, van aard om het milieu aan te

tasten;
c) hetzij maatregelen tot beveiliging, bescherming of verbetering

van de kwaliteit van het milieu, of maatregelen die het voorko-
men of het herstellen van schade aan het milieu tot doel hebben;

3" gegevcns in het bezit van de administratie : alle bestaande
gegevens, die wat ook hun oorsprong moge zijn, in bezit zijn van een
administratie zoals bedoeld onder 4°, en die opgeslagen zijn :

a) hetziJ in een schrifteIiJk dokument, met uitzondering van een
dokument dat nog in onvoltooide staat verkeert;

b) hetzij in een drager van automatische informatieverwerking;
c) hetzij in een visuele opname;
d) hetzij in een geluidsopname;

1" environnement : cette denomination comprend toutes les
matieres reprises a 1'article 6, § I", II, III, V de la loi speciale des
reformes institutionnelles du 8 aout 1980.

2° information relative a 1'environnement: toute donnee de
quelque nature que ce soit, factuelle ou juridique, concernant :

a) soit 1'etat de 1'environnement ou de ses alterations;
b) soit un projet ou une activite susceptible de porter atteinte a

1'environnement;
c) soit des mesures de preservation, de protection ou d'ameliora-

tion de la qualite de 1'environnement, ou des mesures ayant pour
objet la prevention ou la reparation de dommages & 1'environne-
ment;

3° donnees detenues par 1'administration : toutes les donnees
existantes qui, queue que soit leur origine, sont detenues par une
administration visee au 4°, et qui sont incorporees;

a) soit dans un document ecrit, a I'exception d'un document qui est
encore dans un etat inacheve;

b) soit dans une base de traitement automatise de 1'information;
c) soit dans un enregistrement visuel;
d) soit dans un enregistrement sonore;
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4° administratie : een van de volgende personen of instanties die
een taak uitvoeren binnen het domein van de zaken, toevertrouwd
aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest:

a) een administratieve autoriteit;
b) een administratieve instantie of een instantie opgericht bij een

administratie en die, behalve de gevallen aangehaald in onderha-
vige ordonnantie, niet de hoedanigheid bezit van administratieve
autoriteit;

c) het Kabinet van een lid van de Executieve of van een gewestelijk
Staatssecretaris;

d) een privaatrechterlijk persoon belast met een opdracht van
openbare dienstveriening.

Behalve indien het niet klaarblijkelijk betrekking heeft op het
uitoefenen van de funktie van de betrokkene, is een gegeven in bezit
van een personeelslid verbonden aan een administratie of van een lid
van een collegiale instantie die een administratie vormt, een gegeven
in bezit van de administratie in de zin van onderhavige ordonnantie.

§ 2. In de zin van onderhavige ordonnantie verstaat men onder
« commissie », de Brusselse commissie van toegang tot informatie
inzake het milieu.

De commissie bestaat uit zes ambtenaren, titularissen van een
graad, gerangschikt in rang 17, 16 of 15, benoemd door de
Executieve voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De
betrokken ambtenaren zijn de ambtenaren bedoeld in artikel 40 van
de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse
instellingen alsook de ambtenaren van het Brussels Instituut voor
Milieubeheer.

De commissie oefent de bevoegdheden uit die haar worden
verleend door of krachtens onderhavige ordonnantie.

De Executieve bepaalt de werkingsmodaliteiten van de commis-
sie.

Art. 4. — Op voorstel van de betrokken administratie bepaalt de
Executieve voor eike administratie afzonderlijk de modaliteiten van
praktische organisatie om ieder persoon in de gelegenheid te stellen
gemakkelijk het toegangsrecht tot informatie uit te oefenen dat door
onderhavige ordonnantie wordt erkend. De ter zake aangenomen
besluiten worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De modaliteiten van praktische organisatie waarvan sprake in
alinea 1 kunnen dezelfde zijn voor meerdere administraties.

4' administration : 1'une des personnes ou instances suivantes
exercant des missions dans Ie champ des matieres confides a la
Region de Bruxelles-Capitale;

a) une autorite administrative;
b) une instance administrative ou institute auprfes d'une autre

administration et qui, hors des cas vises par la presente ordon-
nance, n'a pas qualite d'autorite administrative;

c) Ie Cabinet d'un membre de 1'Executif ou d'un Secretaire d'Etat
regional;

d) une personne de droit prive chargee d'une mission de service
public.

Sauf si elle ne se rapporte manifestement" pas a 1'exercice des
fonctions de 1'interesse, une donnee detenue par un membre du
personnel attache a une administration ou par un membre d'une
instance collegiale constitutive d'une administration, est une donnee
detenue par 1'administration au sens de la presente ordonnance.

§ 2. Au sens de la presente ordonnance, on entend par « commis-
sion », la Commission bruxelloise d'acces a 1'information relative a
1'environnement.

La commission est composee de six fonctionnaires titulaires dc
grades classes aux rangs 17, 16 ou 15, nommes par 1'Executif pour
une duree de trois ans renouvelable. Les fonctionnaires concernes
sont les fonctionnaires vises a 1'article 40 de la loi spcciale du
12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ainsi quo ceux
de 1'Institut bruxellois pour la gestion de 1'environnement,

La commission exerce les attributions qui lui sont conferees par ou
en vertu de la presente ordonnance.

L'Executif determine les modalites de fonctionnement de la
commission.

Art. 4. — Sur proposition des administrations concernees, 1'Exe-
cutif determine, administration par administration, les modalites
d'organisation pratique permettant a toute personne d'exercer
aisement Ie droit d'acces a 1'information reconnu par la presente
ordonnance. Les arretes adoptes en la matiere sont publics au
Moniteur beige.

Les modalites d'organisation pratique visees & 1'alinca 1° peuvent
etre communes a.plusieurs administrations.

HOOFDSTUK It

Inzake de werkwijze en de modaliteiten
van toegang tot de informatie

Art. 5. — § 1. De toegang tot de gegevens, opgeslagen in de
schriftelijke dokumenten, geschiedt, naar keuze van de aanvrager,
hetzij door raadpleging ter plaatse, hetzij door mededeling van een
afschrift.

ledereen die een dokument ter plaatse raadpleegt, heeft eveneens
het recht om onmiddellijk een afschrift van dit dokument te
bekomen.

§ 2. — De gegevens, opgeslagen in een van de dragers waarvan
sprake in artikel 3, alinea 1, 3°, b) tot d), maken het voorwerp uit
van mededeling van een afschrift.

§ 3. — De raadpleging ter plaatse van een schriftelijk dokument
geschiedt gratis.

Het overhandigen van een kopij gebeurt in een enkel exemplaar
aan de kostprijs, in de naleving van de regels die de Executieve kan
vaststellen, de personeelskosten kunnen niet ten laste zijn van de
aanvrager.

De Executieve stelt de voorwaarden vast volgens deweike het
overhandigen van een kopij van een volledig of gedeeltelijk gegeven
gratis is.

CHAPITRE n

De la procedure et des modalites d'acees
a 1'information

Art. 5. — § I". L'acces aux donnees incorporees dans les
documents ecrits s'exerce, au choix du demandeur, soit par consulta-
tion sur place, soit par communication d'une copie.

Chacun qui consulte un document sur place a egalement Ie droit
d'obtenir immediatement copie de ce document.

§ 2. — Les donnees incorpor6es dans 1'un des supports vises a
Particle 3, alinea I", 3°, b) et d) font 1'objet de la communication
d'une copie.

§ 3. — La consultation d'un document ecrit sur place s'opere
gratuitement.

La communication d'une copie s'opere en un seui exemplaire, au
prix coutant, les frais de personnel ne pouvant'etre imputes au
demandeur.

L'Executif determine les conditions auxquelles la communication
d'une copie de tout ou partie d'une donnee s'opere gratuitement.
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Art. 6. — De toegang tot de gegevens geschiedt ingevolge een
aanvraag, ofwel ter plaatse, ofwel schriftelijk ingediend. Eike
aanvraag wordt opgetekend in eeh speciaal daartoe bijgehouden
register; wann'eer de aanvraag ter plaatse geschiedt, ondertekent de
verzoeker de inschrijving in het register.

Wanneer de verzoeker om toegang tot een schriftelijk dokument
vraagt, vermcldt hij daarbij of hij ter plaatse wenst te raadplegen of
cr een afschrift van wenst te ontvangen.

Art. 7. — De Executieve maakt de lijst op van de kategorieen van
schriftelijke dokumenten die de betrokken administraties onmid-
dellijk ter plaatse moeten laten raadplegen.

Art. 8. — Wat de gegevens betreft, niet vermeld in artikel 7, en
onverminderd de mogelijkheid voor een administratie om ze onmid-
dellijk ter plaatse te laten raadplegen, beschikt de adnunistratie die
de aanvraag ontvangen he'eft, over een maand om ze schriftelijk aan
de aanvrager te beantwoorden.

Wanneer na het verstrijken van bovenvermelde termijn geen
gevolg is gegeven aan de aanvraag, wordt het stilzwijgen van de
administratie beschouwd als een beslissing tot toegangsweigering.

Art. 9. — Eike beslissing tot gehele of gedeeltelijke toegangswei-
gering dient op duidelijke, preciese, volledige en oprechte wijze de
redenen te vermelden ter rechtvaardiging ervan. '

Eike beslissing tot gedeeltelijke toegangsweigering zai een juiste
vennelding inhouden van de lokalisatie van de ontoegankelijke
gegevens.

Art. 6. — L'acces aux donnees s'exerce a la suite d'une demande
faite, soit sur place, soit par ecrit. Toute demande est consignee dans
un registre specialement tenu a cet effet; lorsque la demande est
faite sur place. Ie demandeur contresigne 1'inscription dans Ie
registre.

Lorsqu'il sollicite Faeces a un document ecrit, Ie demandeur
precise s'il entend consulter celui-ci sur place ou obtenir communica-
tion d'une copie.

Art. 7. — L'Executif arrete la liste des categories de documents
ecrits qu'il incombe aux administrations concernees de laisser
consulter immediatement sur place.

Art. 8. — En ce qui conceme les donnees autres que les documents
vises a 1'article 7, et sans prejudice de la faculte, pour une
administration, de les laisser consulter immediatement sur place,
1'administration a laquelle la demande est adressee dispose d'un
mois pour y repondre par ecrit au demandeur.

Lorsque a 1'expiration du delai indique, U n'a pas ete donne suite &
la demande. Ie silence de 1'administration est repute constituer une
decision de refus d'acces.

Art. 9. — Toute decision de refus, total ou partiel, d'acces doit
indiquer de maniere claire, precise, complete et veritable, les motifs
qui tendent a la justifier.

Toute decison de refus partiel d'acces comporte 1'indication exacte
de ]a localisation des donnees inaccessibles,

HOOFDSTUKIII

Beperkingcn op de toegang tot informatie

CHAPITRE III

Des limites a 1'acces a I'information

Afdeling I
Absolute beperkingen op de toegang tot informatie

Art. 10. — De administratie die een verzoek tot raadpleging van
een gegeven heeft ontvangen, antwoordt op dit verzoek met een
weigering, wanneer een van de volgende voorwaarden is vervuld :

1° - een uitdrukkelijke en precieze beschikking, getroffen op basis
van een juridische grond buiten onderhavige ordonnantie, verbiedt
op absolute, wijze de verspreiding van de gegevens waarop de
aanvraag betrekking heeft;

2° - het gegeven maakt het voorwerp uit van een beslissing tot
waarborg van vertrouwelijk karakter overeenkomstig artikel 15.

Section I"
Des limites absolues a 1'acces a I'information

Art. 10. — L'administration saisie d'une demande d'acces a une
donnee oppose un refus a cette demande quand 1'une des conditions
suivantes est remplie :

1° - une disposition expresse et precise, arretee sur base d'un
fondement juridique autre que la presente ordonnance, interdit de
maniere absolue la divulgation des donnees sur lesquelles porte la
demande;

2° - la donnee a fait 1'objet d'une decision de garantie de
confidentialite conrormement a 1'article 15.

Afdeling II
Beperkingen inzake toegang tot informatie

Art. 11. — § 1. De uitoefening van het recht op toegang tot
informatie, erkend door onderhavige ordonnantie, kan worden
beperkt, wanneer het mogelijkerwijze zou neerkomen op het
aantasten ;

1° - van het vertrouwelijk karakter van de beraadslagingen van
een collegiale instantie die opdrachten uitvoert binnen het domein
van de zaken toevertrouwd aan het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest;

2° - van de commercigle en industriele geheimhouding;
3» - van de geheimhouding van het prive-leven.

De eerste alinea is niet van toepassing in de volgende gevallen :

1° - een beschikking of een beslissing genomen door de ter zake
bevoegde overheid geeft uitdrukkelijk toelating tot het bekend
maken van de gegevens waarop de aanvraag betrekking heeft;

2» - de gegevens waarop de aanvraag betrekking heeft betreffen
het lezen van stoffen in het milieu;

3° - redenen in verband met de geheimhouding van het prive-
leven of de commerciele geheimhouding en die persoonlijke feiten in
hoofde van de aanvrager betreffen, kunnen niet tegen hem worden
aangevoerd.

Section II
Des limites relatives a 1'acces a I'information

Art. 11. — § 1°. L'exercice du droit d'acces a I'information
reconnu par la presente ordonnance peut etre limite lorsqu'il est
susceptible de porter atteinte :

1° - au caractere secret des deliberations d'une instance collegiale
exergant des missions dans Ie champ des matieres confines a la
Region de Bruxelles-Capitale;

2° - au secret commercial et industriel;
3" - au secret de la vie privee.

L'alinea 1" n'est pas applicable dans les hypotheses suivantes :

1" - une disposition ou une decision prise par 1'autorite compe-
tente a cet effet autorise express6ment la divulgation des donnees
sur lesquelles porte la demande;

2° - les donnees sur lesquelles porte la demande concernent
1'emission de substances dans 1'environnement;

3° - des motifs tires du secret de la vie privee ou du secret
commercial et industriel portant sur des faits qui sont personnels au
demandeur ne peuvent lui etre opposes.
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§ 2. De uitoefening van het recht op toegang tot informatie,
erkend door onderhavige ordonnantie, kan worden beperkt in een
van de volgende gevallen :

1° - het gegeven waarop de aanvraag betrekking heeft, gaat geheel
of gedeeltelijk uit van -, of werd medegedeeld door een persoon of
een instantie die opdrachten uitvoert binnen het domein van de
zaken die onder de bevoegdheid vallen, naar gelang van het geval,
van de Staat, van een Gemeenschap, van een Gewest buiten het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest of van de. gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie;

2° - het gegeven waarop de aanvraag betrekking heeft is niet
wettelijk toegankelijk zonder instemming van een autoriteit weike
haar bevoegdheden uitoefent binnen het domein van de zaken die,
naar gelang van het geval, onder de bevoegdheid vallen van de
Staat, van een Gemeenschap, van een Gewest buiten het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest of van de gemeenschappelijke gemeen-
schapscommissie.

§ 2. L'exercice du droit d'acces a I'information reconnu par la
presente ordonnance peut etre limite dans 1'une des hypotheses
suivantes :

1° - la donnee sur laquelle porte la demande emane en tout ou en
partie ou a ete communiquee par une personne ou une instance
exercant des missions dans Ie champ des matieres relevant de la
competence, selon Ie cas, de I'Etat, d'une Communaute, d'une
Region autre que la Region de Bruxelles-Capitale ou de la Commis-
sion communautaire commune;

2° - la donnee sur laquelle porte la demande n'est pas legalement
accessible sans 1'accord d'une autorite exercant ses attributions dans
Ie champ des matieres relevant de la competence, selon Ie cas, de
I'Etat, d'une Communaute, d'une Region autrc que la Region de
Bruxelles-Capitale ou de la Commission communautaire commune.

Art. 12. — § 1. In de gevallen waarin de uitoefening van het
toegangsrecht tot informatie beperkt kan worden krachtcns artikel
15, zai de administratie die een verzoek om toegang tot een gegeven
heeft ontvangen, binnen de acht dagen dit verzoek, samen met een
exemplaar of een afschrift van het gegeven, aan de commissie
overmaken. Deze is bevoegd om over het verzoek uitspraak te doen.

Art. 12. — § I". Dans les hypotheses ou 1'exercice du droit d'acces
a I'information peut etre limite en vertu de 1'article 11, § I", mais a
I'exception des cas ou une requete en garantie de confidentialite a
ete regulierement rejetee en vertu de 1'article 15, 1'administration
saisie d'une demande d'acces & une donnee transmet dans les huit
jours cette demande, accompagnee d'un exemplaire ou d'une copie
de la donnee, a la commission. Celle-ci est competente pour statuer
sur la demande.

§ 2. De commissie kan enkel de toegang tot informatie weigeren
na het bprecht afwegen van de belangen met het oog op het
rechtvaardigen van de weigering van toegang en van het recht op
informatie door onderhavige ordonnantie erkend, en indien blijkt
dat een bekendmaking van de betrokken gegevens aanleiding zou
geven tot onbetwistbare schade.

§ 2. La commission ne peut refuser I'acces a I'information qu'au
terme d'une mise en balance veritable des interets de nature &
justifier Ie refus d'acces et du droit a I'information reconnu par la
presente ordonnance, et s'il apparatt que la divulgation des donnees
concernees entratnerait un prejudice incontestable.

Art. 13. — In de gevallen waar de uitoefening van het toegangs-
recht tot informatie beperkt kan worden krachtens artikel 11, § 2, zai
de administratie die een verzoek om toegang tot een gegeven
ontvangen heeft, binnen de acht dagen dit verzoek, samen met een
exemplaar of een afschrift van het gegeven, overmaken aan de
autoriteit, naargelang van het geval te dien einde aangeduid door de
Staat, de betrokken Gemeenschap, het betrokken Gewest of de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Die autoriteit is
bevoegd om over het verzoek uitspraak te doen.

Art. 14. — De autoriteit die bevoegd is om te beslissen over een
verzoek tot toegang krachtens artikelen 12 en 13, maakt die
beslissing binnen de acht dagen bekend aan de administratie die het
verzoek ontvangen heeft. Na het verstrijkeri van die termijn, wordt
het stilzwijgen van de autoriteit geacht neer te komen op een
beslissing tot weigering van toegang.

Art. 15. — In de gevallen waar de uitoefening van het toegangs-
recht tot een informatie die vervat is in een dokument dat
overgemaakt werd v66r het in werking treden van onderhavige
ordonnantie of waarvan het overmaken aan de administratie over-
wogen wordt door een partikulier of een privaatrechterlijk persoon,
niet vermeld in artikel 3, § 1, alinea 1, 4°, d), beperkt kan worden
krachtens artikel 11, § 1, alinea 1,1° of 3", en waar die persoon een
waarborg van vertrouwelijkheid inzake dit dokument wenst te
bekomen, dient hij het verzoek daartoe in bij de commissie.

Het verzoek tot waarborg van vertrouwelijkheid wordt vergezeld
van een exemplaar of een afschrift van het dokument.

De commissie kan de vertrouwelijkheid slechts waarborgen na het
oprecht afwegen van de belangen, ten einde het vertrouwelijk
karakter te waarborgen, en van het recht op informatie, toegekend
door onderhavige ordonnantie, en indien blijkt dat de verspreiding
van de betrokken gegevens aanleiding zou geven tot onbetwistbare
schade.

Art. 13, — Dans 1'hypothese ou 1'exercice du droit d'acc6s a
I'information peut etre limite en vertu de 1'article 11, § 2,1'adminis-
tration saisie d'une demande d'acces a une donnee transmet dans les
huit jours cette demande, accompagnee d'un exemplaire ou d'une
copie de la donnee, a 1'autorite designee a cet efiet, selon Ie cas, par
I'Etat, la Communaute concernee, la Region concernee ou la
Commission communautaire commune. Cette autorite est compe-
tente pour statuer sur la demande.

Art. 14. — L'autorite competente pour prendre la decision sur une
demande d'acces en vertu des articles 12 et 13 notifie cette decision
dans les dix-huit jours a 1'administration qui a ete saisie de cette
derniere. Passe ce delai, Ie silence de 1'autorite est repute constituer
une decision de refus d'acces,

Art. 15. — Dans les hypotheses ou 1'exercice du droit d'acces a une
information incorporee dans un document qui a ete transmis avant
1'entree en vigueur de la presente ordonnance ou dont est envisagee
la transmission a 1'administration par un particulier ou une personne
de droit prive non visee a 1'article 3, § I", alinea I", 4., d) peut etre
limite en vertu de 1'article 11, § I", alinea I", 2 ou 3 et oil cette
personne entend obtenir une garantie de confidentialite du docu-
ment, elle en fait la requete a la commission.

La requete en garantie de confidential est accompagnee d'un
exemplaire ou d'une copie du document.

La commission ne peut garantir la confidentialite qu'au terms'
d'une mise en balance veritable des interets de nature & justifier la
confidentialite et du droit a I'information reconnu par la presente
ordonnance, et s'il apparatt que la divulgation des donnees concer-
nees entratnerait un prejudice incontestable.

De commissie maakt haar besluit aan de verzoeker bekend binnen
de dertig dagen. Na het verstrijken van die termijn wordt het
stilzwijgen van de conunissie beschouwd als een beslissing tot
waarborg van het vertrouwelijk karakter.

La commission notifie sa decision au requerant dans les trente
jours. Passe ce delai, Ie silence de la commission est repute
constituer une decision de garantie de confidentalite.
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Ingeval de commissie een verzoek tot vertrouwelijkheid ontvangt
betreffende een dokument dat werd overgemaakt vofir het in
working treden van onderhavige ordonnantie, en omtrent hetweike
ze eveneens verzocht wordt om te beslissen over een toegangsver-
zoek krachtens artikel 12, dient ze haar beslissing mede te delen
binnen een termijn die het mogelijk maakt, tegelijk de termijnen
voorgeschreven in artikel 14 en in alinea 4 van onderhavig artike] in
acht te nemen. Bens die termijn verstreken, zai het stilzwijgen van
de commissie beschouwd worden als een beslissing tot waarborg van
het vertrouwelijk karakter.

Art. 16. — De gegevens in bezit van de administratie moeten het
voorwerp uitmaken van een gedeeltelijke raadpleging, wanneer het
mogelijk is er de vermeldingen uit te verwijderen waarvan de
bekendmaking de belangen zou kunnen aantasten die van aard zijn
om de weigering tot toegang te rechtvaardigen.

Ail cas ou la commission est saisie d'une requete en confidentialite
d'un document transmis avant 1'entree en vigueur de la presente
ordonnance et concernant lequel elle est egalement appelee & statuer
sur une demande d'acces en vertu de I'article 12, elle est tenue de
notifier sa decision dans un delai qui permet de respecter a la fois les
delais presents a I'article 14 et a 1'alinea 4 du present article. Passe ce
delai. Ie silence de la commission est repute constituer line decision
de garantie de confidentialite.

Art. 16. — Les donnees detenues par 1'administration doivent
pouvoir faire 1'objet d'un acces partiel lorsqu'il est possible d'en
eliminer les mentions dont la diffusion porterait atteinte aux interets
de nature a justifier Ie refus d'acces.

HOOFDSTUK IV

Slotbepalingen

Art. 77. — Onderhavige ordonnantie is van toepassing op de
gegevens in bezit van de administratie en voor deweike een stelsel
van toegankelijkheid van de informatie voorzien werd door andere
beschikkingen, onverminderd de beschikkingen daarvan die een
ruimere of gemakkelijkere toegang tot informatie instellen.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Art. 17. — La presente ordonnance s'applique aux donnees
detenues par 1'administration pour lesquelles un regime d'acces a
('information est prevu par d'autres dispositions, sans prejudice de
celles de ces dispositions qui instituent un acces plus large ou plus
aise & 1'information.
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ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE AVIS DU CONSEIL D'ETAT

De Raad van State afdeling wetgeving, algemene vergadering en
negende kamer, op 5 november 1990 door de Minister van Huisves-
ting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest verzocht hero van advies te dienen over een
ontwerp van ordonnantie « inzake de toegang tot informatie met
betrekking tot het milieu in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest »,
heeft, na zich daarover in de algemene vergadering van 21 november
1990 en in do negende kamer op 10 december 1990 te hebben
beraden, op 10 december 1990 het volgend advies gegeven :

Le Conseil d'Etat, section de legislation, assemblee gcnerale et
neuvieme chambre, saisi par le Ministre du Logement, de I'Environ-
nement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de 1'Eau
pour la Region de Bruxclles-Capitale,-Ie 5 novembre 1990, d'une
demande d'avis sur un projet d'ordonnance « sur 1'acces a 1'informa-
tion relative a 1'environnement, dans la Region de Bruxelles-
Capitale», apres en avoir delibere le 21 novembre 1990 en
assemblee generate et le 10 dccembre 1990 en neuvieme chambre, a
donne le 10 decembre 1990 1'avis suivant:

In een vorig advies met referentienummer L.19.894/9, gegeven op
19 September 1990 in verband met hetzelfde voorontwerp van
ordonnantie, heeft de Raad van State, afdeling wetgeving, zich ertoe
bepaald vast te stellen dat de bevoegdheid van de Staatssecretaris
voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, zoals die voortvloeit uit
de vergelijking van de artikelen 91bis van de Grondwet en 41 van de
bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse
Instellingen, geen recht van initiatief inhoudt in wetgevingszaken en
evenmin het recht om bij de Raad van State, afdeling wetgeving, een
aanvraag om advies in te dienen. Om die reden heeft de Raad van
State de adviesaanvraag niet-ontvankelijk verklaard.

Dans un precedent avis reference L. 19.894/9, donne le 19 sep-
tcmbre 1990 a propos du meme avant-projet d'ordonnance, le
Conseil d'Etat, section de legislation, s'est limite a constater que la
competence du Secretaire d'Etat a la Region de Bruxelles-Capitale,
telle qu'elle resulte de la comparaison des articles l9bis de la
Constitution et 41 de la loi speciale du 12 janvier 1989 relative aux
institutions bruxelloises, n'inclut pas le droit d'initiative en matiere
legislative et pas davantage celui de saisir le Conseil d'Etat, section
de legislation, d'une demande d'avis et a, pour cette derniere raison,
declare la demande non recevable.

Dit voorontwerp wordt hem opnieuw voorgelegd onder de
handtekening van de Minister-Lid van de Executieve van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest tot wiens bevoegdheid het leefmi-
lieu behoort.

Cet avant-projet lui est resoumis sous la signature du Ministre
membre de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale qui a la
matiere de 1'environnement dans ses attributions.

De woorden « op initiatief van de Staatssecretaris toegevoegd aan
de Minister van de Brusselse Hoofdstcdelijke Executieve », die in
het indieningsbesluit staan, moeten, om de redenen die reeds te
kennen gegeven zijn in het vorige advies, vervallen.

Les mots « a 1'initiative du Secretaire d'Etat, adjoint au Ministre
de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale » qui figurent dans
1'arrete de presentation doivent, pour les raisons deja cxposccs dans
1'avis precedent, etre omis.

Om dczclide redenen kan de Staatssecretaris door de Executieve
niet gelast worden het ontwerp van ordonnantie aan de Raad voor te
leggen. Die taak moet worden overgelaten aan de Minister tot wiens
bevoegdheid de aangelegenheid behoort. Het indieningsbesluit zai
dientengevolge moeten worden aangepast.

Pour ces memes raisons, le Secretaire d'Etat ne peut etre chargf
par 1'Executif de presenter le projet d'ordonnance au Conseil. Ce
soin doit etre laisse au Ministre qui a la matiere dans ses attributions.
L'arrete de presentation devra etre adapte en consequence.

Bij artikel 3 van het besluit van 15 maart 1990 van de Brusselse
Hoofdstedclijke Executieve houdende de regeling van de oprichting,
de samenstelling en de working van de Raad voor het leefmilieu voor
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, wordt een Raad van advies
opgcricht bij de Gewestexecutieve. Die Raad is geinstalleerd op
25 oktober 1990. De bevoegdheid die hem wordt opgedragen, wordt
omschreven in artikel 4. Het gaat om een adviserende bevoegdheid.
Paragraaf 2 bepaalt dat « de Raad advies uitbrengt over alle
ordonnantie- en reglementaire besluitsontwerpen inzake leefmilieu
betrefiende het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ». De manier
waarop die bepaling geredigeerd is, laat er geen enkele twijfel over
bestaan dat het adieren van dat adviesorgaan verplicht is. Het moet
om advies worden gevraagd zodra het gaat om een ontwerp « inzake
leefmilieu betreffende het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ».

L'arrete du 15 mars 1990 de 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale reglant 1'institution, la composition et le fonctionnement du
Conseil de 1'environnement pour la Region de Bruxelles-Capitale
cree, en son article 3, un Conseil consultatif aupres de 1'Executif de
la Region. Ce Conseii a ete mis en place le 25 octobre 1990. La
competence qui lui est attribuee est definie a 1'article 4. II y va d'une
competence consultative. Selon son paragraphc 2, « le Conseil
donne son avis sur tout projet d'ordonnance et d'arrete regle-
mentaire en matiere d'environnement concernant la Region de
Bruxelles-Capitale ». La maniere dont cctte disposition est redigec
ne laisse subsister aucun doute sur le caractere obligatoire de la
saisie de cet organisme consultatif. Celui-ci doit etre consulte des
qu'il s'agit d'un projet « en matiere d'environnement concernant la
Region de Bruxelles-Capitale ».

Naar aan de Raad van State is medegedeeld, heeft die raadpleging
blijkbaar niet plaatsgevonden.

Des explications fournies au Conseil d'Etat, il appert quc cettc
consultation n'a pas eu lieu.

Het antwoord op dc vraag of het ontwerp van ordonnantie thans
in zoverre gereed is dat het aan de Raad van State, afdeling
wetgeving, om advies kan worden voorgelegd, hangt af van het
onderzoek naar de bevoegdheid van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest om de ontworpen ordonnantie uit te vaardigen. Heeft die
ordonnantie betrekking op de aangelegenheid van het leefmilieu ?
Alhoewel de Raad van State dat onderzoek had kunnen beperken
tot die vraag alleen en, aangczien het antwoord positief is zoals zai
blijken uit de beschouwingen die voorkomen onder de algemene
opmerking I, concluderen dat de adviesaanvraag voorbarig is,
aangezien het voorontwerp nog kan worden gewijzigd als gevolg van
de raadpleging van de Raad voor het leefmilieu, heeft hij het nuttig
gepordeeld zijn onderzoek uit te breiden tot alle bevoegdheids-
vragen die het ontwerp aan de orde stelt.

La reponse a la question de savoir si le projet d'ordonnance est
actuellement en etat d'etre soumis pour avis a la section dc
legislation du Conseil d'Etat depend de 1'examen de la competence
de la Region de Bruxelles-Capitale a prendre 1'ordonnance en
projet. Celle-ci est-elle relative a la matiere de 1'environnement ?
Quoique le Conseil d'Etat aurait pu limiter cet examen a cette seule
question et, la reponse etant positive ainsi qu'il apparattra des
considerations emises sous 1'observation generale I, conclure au
caractere premature de la demande d'avis, 1'avant-projet (Slant
susceptible d'etre modifie a la suite de la consultation du Conseil dc
1'environnement, il a cru faire osuvre utilc en etendant son examen a
1'ensemble des questions de competence que pose le projet.
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ALGEMENE OPMERKINGEN OVER DE BEVOEGDHEID OBSERVATIONS GENERALES SUR LA COMPETENCE

I I

De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft al bij herhaling
advies moeten uitbrengen over voorstellen uitgaande van zowel de
nationale wetgever (') als de tegenhanger ervan in gemeenschaps- (2)
of gewestaangelegenheden, en die betrekking hadden op allerhande
maatregelen die ertoe strekten de betrekkingen tussen het over-
heidsbestuur en de burgers te verbeteren, •

La section de legislation du Conseil d'Etat a eu a se prononcer a
de nombreuses reprises sur des propositions emanant tant du
legislateur national (') que des 16gislateurs communautaires (2) ou
regionaux et portant sur diverses mesures visant a ameliorer les
relations entre 1'administration et les citoyens.

Uit die adviezen blijkt dat de nationale wetgever weliswaar als
enige bevoegd is om op algemene wijze (minimale) vereisten inzake
motivering en openbaarheid van bestuurshandelingen vast te stellen,
zowel van die van de nationale administratieve overheden als van die
van de administratieve overheden van de Gewesten en de Gemeen-
schappen, maar dat de Gemeenschappen en de Gewesten de
mogelijkheid hebben om, ter gelegenheid van de inrichting van hun
bestuurlijk optreden of van de uitoefening van hun regelgevende
bevoegdheid, in de aangelegenheden die tot hun bevoegdheden
behoren, regels vast te stellen in de lijn of ter precisering van de door
de nationale wetgever yastgestelde (minimum) bepalingen.

De ses avis, il resulte que si Ie legislateur national est seui
competent pour fixer de maniere generate des exigences (minimales)
en matiere de motivation et de publicite des actes administratifs,
aussi bien ceux des autorites administratives nationales que ceux des
autorites administratives regionales et communautaires, les Cornmu-
nautes et les Regions ont la possibilite d'etablir a 1'occasion de
1'organisation de leur action administrative ou de 1'exercice de leur
pouvoir normatif, dans les matieres qui ressortissent a leurs compe-
tences, des regles qui se situent dans la ligne des dispositions
(minimales) arretees par Ie legislateur national ou qui tendent a les
preciser.

De Raad van State heeft er niets op tegen dat de decreetgevers, in
diezelde aangelegenheden, de minimumvereisten die de nationale
wetgever geformuleerd heeft voor alle administratieve overheden en
de handelingcn ervan, aanvullen en verstrakken.

Le Conseil d'Etat ne voit pas d'obstacles a ce que dans ces memes
matieres, les legislateurs decretaux completent et renforcent les
exigences minimales formulees par le legislateur national pour
1'ensemble des autorites administratives et de leurs actes.

Hij heeft er evenmin bezwaar tegen dat, bij ontstentenis van een
codificatie, door de nationale wetgever, van de administratieve
rechtspleging in niet betwiste zaken, de Raden van de Gemeen-
schappen en de Gewesten, in een streven naar behooriijk bestuur,
maar alleen in deze of gene aangelegenheid die tot hun onderschei-
den bevoegdheden behoort, verplichtingen kunnen opieggen inzake
motiviering en openbaarheid van de administratieve handelingen,
met dien verstande evenwel dat ze zich te gepasten tijde ervan zullen
moeten vergewissen dat de aldus aangenomen bijzondere bepalin-
gen bestaanbaar zijn met de algemene bepalingen die de nationale
wetgever heeft uitgevaardigd.

D ne voit pas davantage d'objections a ce qu'en 1'absence d'une
codification par le legislateur national de la procedure administrative
non contentieuse, les Conseils des Communautes et Regions puis-
sent, dans un souci de bonne administration, mais uniquement dans
telle ou telle matiere qui releve de leurs competences respectives,
imposer des obligations en matiere de motivation et de publicite des
actes administratifs, etant toutefois entendu qu'il y aura lieu pour
eux de s'assure'r, le moment venu, de la compatibility des disposi-
tions particulieres ainsi adoptees avec les dispositions generales
prises par le legislateur national.

Gelet op de bovenstaande beschouwingen en inzonderheid op de
laatste opmerking, dient te worden aangenomen dat het ontwerp
van ordonnantie dat thans aan de afdeling wetgeving van de Raad
van State is voorgelegd, niet buiten de bevoegdheid van de
gewestwetgever valt, aangezien het tot doel heeft de omvang te
bepalen en de uitoefening te regelen van het recht van toegang van
de burger tot de milieu-informatie die in het bezit is van de
gewestelijke overheid, waarbij het leefmilieu in artikel 3, § 1, 1°,
wordt omschreven als de benaming voor alle aangelegenheden
bedoeld in artikel 6, § 1, II, III en V van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, dat wil zeggen
aangelegenheden die alle ressorteren onder de bevoegdheid van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Eu egard aux considerations qui precedent et, singulierement, a la
derniere remarque, il y a lieu de considerer que le projet d'ordon-
nance actuellement sounus a la section de legislation du Conseil
d'Etat n'excede pas la competence du legislateur regional, etant
donne qu'il a pour objet de determiner 1'etendue et d'organiser
1'exercice du droit d'acces de 1'administre a 1'information relative a
1'environnement, detenue par 1'administration regionale, 1'environ-
nement etant defini a 1'article 3, § 1°, 1, comme comprenant toutes
les matieres mentionnees a 1'article 6, § I", II, III et V de la loi
speciale du 8 aoflt 1980 de reformes institutionnelles, c'est-a-dire des
matieres qui, toutes, relevent de la competence de la Region de
Bruxelles-Capitale.

(') - Advies van 15 februari 1984 (L.15.848/VR) over een voor-
stel van wet betreffende de motivering van bestuursrechtelijke
handelingen (Gedr. St., Senaat, zitt. 1981-1982, nr. 32-2).
- Advies van 3t oktober 1984 (L. 16.054/1) over een voorstel van
wet tot verbetering van de betrekkingen tussen de burger en zijn
bestuur (Gedr. St., Kamer, zitt. 1983-1984, nr. 733-2).
- Advies van 31 oktober 1984 (L. 16.055/1) over een voorstel van
wet houdende maatregelen betreffende de openbaarheid van het
bestuur (Gedr. St., Kamer, zitt. 1981-1982, nr. 102-2).
- Advies van 21 oktober 1987 (L. 17.719/VR) over een voorstel van
wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshande-
lingen (Gedr. St., Senaat, B.Z. 1988, nr. 215-2).
- Advies van 21 oktober 1987 (L. 17.720/VR) over een voorstel van
wet betreffende de inzage, de mededeling en de openbaarheid van
bepaalde administratieve stukken.

(2) Advies van 21 oktober 1987 (L. 17.302/VR) over een voorstel
van decreet « relatif a la liberte d'acces aux documents administra-
tifs ».

(') - Avis du 15 fevrier 1984 (L.15.848/VR) sur une proposition
de loi relative a la motivation des actes des autorites administratives
(Doc. parl., Senat, sess. 1981--1982, n° 32-2).
- Avis du 31 octobre 1984 (L. 16.054/1) sur une proposition de loi
visant a ameliorer les relations entre le citoyen et 1'administration
(Doc. parl., Ch., sess. 1983-1984, n° 733-2).
- Avis du 31 octobre 1984 (L. 16.055/1) sur une proposition de loi
portant des mesures propres a^ assurer la publicite de 1'administration
(doc. parl., Ch., sess. 1981-1982, n° 102-2).
- Avis du 21; octobre 1987 (L. 17.719/VR) sur une proposition de loi
relative a la motivation formelle des actes administratifs (Doc. parl.,
Senat, S.E. 1988, n" 215-2).
- Avis du 21 octobre 1987 (L. 17.720/VR) sur une proposition de loi
relative a la consultation, a la communication et a la publicity de
certains documents administratifs.

(2) Avis du 21 octobre 1987 (L. 17.302/VR) sur une proposition de
decret relatif a la liberty d'acces aux documents administratifs.
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De werldngssfeer van de ordonnantie is evenwel uitermate ruim -
en zeifs ruimer dan die van de richtlijn van de Raad van de Europese
Gemeenschappen nr. 90/313/EEG van 7 juni 1990 inzake de vrije
toegang tot milieu-informatie, waarop de ordonnantie voortbouwt
en waarvan ze de tcnuitvoerlegging in de interne rechtsorde beoogt.
Men kan zich dan ook afvragen of het niet mogelijk was geweest
regels vast to stellen die rekening houden met de specifieke regels
aan te nemen die van toepassing zijn op al die aangelegenheden; die
eerste opiossing was trouwens verkieslijk geweest uit het oogpunt
van de verdeling van de bevoegdheden.

Le champ d'application de 1'ordonnance est toutefois extreme-
ment large - et meme plus etendu - que celui de la directive du
Conseil des Communautes europeennes n" 90/313/CEE du 7 juin
1990 concernant la liberte d'acces & 1'information en matiere
d'environnement, dont 1'ordonnance s'inspire et qu'elle tend &
executer dans 1'ordre juridique interne. Aussi peut-on se demander
si plutot que d'adopter des regles identiques applicables & toutes ces
matieres, il n'eut pas ete possible - ce qui cut etc preferable au point
de vue de la repartition des competences - de prendre des regles qui
tiennent compte dc la specificite de chacune de ces matieres.

II II

Het ontwerp van ordonnantie is daarentagen met bevoegdheids-
overschrijding vastgesteld in zoverre het op enige punten inbreuk
maakt op de bevoegdheden die de Grondwet uitsluitend voor de
nationale wet weglegt.

Volgens de rechtspraak van het Arbitragehof kan, « behoudens
de gevallen waarin een bijzondere en uitdrukkelijke machtiging is
gegeven door de bijzondere of de gewone wet tot hervorming der
instellingen, een decreetgever (of ordonnantiegever, aangezien de
redenen om te beslissen dezelfde zijn) de hem toegewezen aangele-
genheden slechts regelen mits hij op generlei wijze inbreuk maakt op
de bij de Grondwet voor de wet gereserveerde bevoegdheden ».
Bovendien kan de bij artikel 10 van de bijzondere wet aan de Raden
geboden mogelrjkheid om rechtsbepalingen vast te stellen in aange-
legenheden waarvoor zij niet bevoegd zijn, niet worden toegepast op
bevoegdheden die de Grondwet voor de wet reserveert (zie inzon-
derheid Arbitragehof, arrest nr. 44 van 23 december 1987).

In zoverre de ordonnantie tot de administratieve autoriteiten
waarop een mededelingsplicht rust, de lokale overheden rekent die
medewerking hebben te verlenen aan de uitvoering van de ordon-
nanties en verordeningen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
(artlkel 3, § 1, 4, en artikel 11, § 1, 1), maakt zij inbreuk op de
bevoegdheid om de provinciale en lokale instellingen te organiseren,
weike bevoegdheid uitsluitend tot het terrein van de wet behoort
krachtens artikel 108 van de Grondwet, welk artikel, naast andere
beginselen, ook de beginselen dat de vergaderingen der provincie-
en gemeenteraden, respecitevelijk de begrotingen.en de rekeningen
openbaar zijn, bekrachtigt. Zodoende schendt de ordonnantie
inzonderheid artikel 102 van de nieuwe gemeentewet, waarvan het
tweede lid de keuze om te beslissen dat de met gesloten deuren
genomen besluiten gedurende een bepaalde tijd geheim zullen
worden gehouden, uitsluitend aan de gemeenteraad overlaat (zie
tevens artikel 104 van de nieuwe gemeentewet).

De ordonnantie houdt een andere inbreuk op de uitsluitende
bevoegdheid van de nationale wetgever in, doordat zij bepaalt in
hoeverre er op het recht op toegang tot de informatie beperkingen
kunnen staan als gevolg van het geheim zijn van de persoonlijke
levenssfeer. Het is immers uitsluitend een aangelegenheid van de
nationale wet om met inachtneming van de door het Koninkrijk
Belgie aangegane internationale verbintenissen te bepalen weike
graad van bescherming de persoonlijke levenssfeer geniet alsook ten
aanzien van alle aangelegenheden te bepalen weike maatregelen met
het oog op die bescherming noodzakelijk, ja zeifs gewoon nuttig zijn.
Uit dat oogpunt bezien is geenszins aanVaardbaar de door de
ordonnantie ingestelde procedure, die erin bestaat de « Brusselse
commissie van toegang tot informatie inzake het milieu » bevoegd te
maken om « na het oprecht afwegen van de belangen, teneinde het
vertrouwelijk karakter te waarborgen, en van het recht op informa-
tie, toegekend door onderhavige ordonnantie, en indien blijkt dat de
verspreiding van de betrokken gegevens aanleiding zou geven tot
onbetwistbare schade », voor iedcr bijzonder geval uit te maken of
het stuk als vertrouwelijk moet worden beschouwd en te oordelen
dat er bijgevolg geen inzage van gegeven moet worden aan het
publiek (artikelen 12, § 2, en 15 van het ontwerp).

Le projet d'ordonnance est, par contre, entache d'exces de
competence dans la mesure ou, sur plusieurs points, il porte atteinte
^ des competences qui sont reservees par la Constitution & la loi
nationale.

Selon la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, « sauf le cas od une
habilitation speciale et expresse a ete donnee par les lois speciales et
ordinaire de rctormes institutionnelles, le decret (ou 1'ordonnance,
les raisons de decider etant les memes) ne pent regler les matieres
qui lui ont etc attribuees qu'a la condition de n'empieter en aucune
facon sur les competences reservees & la loi par la Constitution ». Do
plus, la possibility donnee aux Conseils par 1'article 10 de la loi
speciale de prendre des dispositions de droit relatives & des matieres
pour lesquelles Us ne sont pas competents, ne peut trouvcr &
s'appliquer & des competences que la Constitution reserve & la loi
(voir, notamment, Cour d'arbitrage, arret n° 44 du 23 decembre
1987).

Ainsi 1'ordonnance empiete-t-elle sur la competence que 1'article
108 de la Constitution reserve & la loi d'organiser les institutions
provinciales et locales, en consacrant I'application, entre autres
principes, de celui de la publicite des seances des conseils provin-
ciaux et communaux ainsi que de celui des budgets et des comptcs,
lorsqu'elle englobe parmi les autorites. administratives tenues du
devoir de communication les autorites locales appelees & preter leur
concours & 1'execution des ordonnances et reglements de la Region
de Bruxelles-Capitale (article 3, § I", 4, et 1'article 11, § I", 1). Ce
faisant, 1'ordonnance meconnait notamment, 1'article 102 de la
nouvelle loi communale qui, en son alinea 2, reserve au conscil
communal le soin de decider que les resolutions prises ^ huis clos
seront tenues secretes pendant un temps determine (voyez egale-
ment 1'article 104 de la nouvelle loi communale).

L'ordonnance comporte un autre empietemcnt sur la competence
reservee au legislateur national en determinant la mosure dans
laquelle le droit d'acces b. 1'information peut etre limite par le secret
de la vie privee. C'est en effet a la seule loi nationale qu'il apparticnt
d'apprecier, dans le respect des engagements internationaux sous-
crits par le Royaume de Belgique, le degre de protection de la vie
privee et les mesures necessaires, voire simplement u.tiles, que
requiert cette protection, et ce en toutes matieres. La procedure
instituee par 1'ordonnance, qui consiste & conferer a la « Commis-
sion bruxelloise d'acces a 1'informatin relative a 1'environnement »le
pouvoir d'apprecier, dans chaque cas d'espece, « au terme d'unc
mise en balance veritable des interets de nature & justifier la
confidentialite et du droit ^ 1'information reconnu par la presente
ordonnance, et s'il apparalt que la divulgation des donnees concer-
nees entratnerait un prejudice incontestable », si le document doit
etre considere comme confidentiel ct, partant, comme non commu-
nicable au public (articles 12, § 2, et 15 du projet), ne saurait, de ce
point de vue, etre admise d'aucune facon.

Ill

Als andere - betrekkelijke - beperking op de uitoefening van het
recht op toegang tot de informatie inzake milieu stelt het ontwerp
het handels- en bedrijfsgeheim (artikel 11, § 1, 2) en voorziet het in
dezelfde procedure als die weike bedoeld is in de artikelen 12, § 2,
en 15 van het ontwerp om voor ieder bijzonder geval te bepalen tot
op weike hoogte dat geheim dient te worden bewaard.

Ill

Le projet pose comme autre limite - relative - a 1'exercice du droit
d'acces & 1'information en mati6re d'environnement, le secret
commercial et industriel (article 11, § I", 2) et prevoit la meme
procedure que celle visee aux articles 12, § 2, et 15 du projet aux fins
de determiner, dans chaque espece, dans quelle mesure ce secret
doit etre garde.
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In tegenstelling met het recht op de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer in het handels- en bedrijfsgeheim geen « aangele-
genheid» die voor de nationale wetgever «gereserveerd» is;
gcwoOntegetrouw behoort dit geheim tot het terrein van de indus-
triele en intellectuele eigendom, die door artikel 6, § 1, VI, vijfde
lid, 7°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen wordt ingedeeld bij de aangelegenheden waarvoor
alleen de nationale overheid bevoegd is. Nu het een zodanige
aangelegcnheid betreft, kan een initiatief van de wetgever van een
Gemeenschap of een Gewest selchts worden aangenomen binnen de
perken van artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, dat wil zeggen, onder de tweevoudige
voorwaarde dat de aangelegenheid zich tot een gedifferentieerde
rcgeling leent en dat de weerslag op de aangelegenheid slechts
marginaal is (Arbitragehof, arrest nr. 66 van 30 juni 1988). Het is
zaak van de wetgever van het Gewest, en in laatste aanleg van Iiet
Arbitragehof, om te oordelen of aan die dubbele voorwaarde wordt
voldaan.

Le secret commercial et industriel n'est pas, a la difference du
droit a la protection de la vie privee, une « matiere reservee » au
legislateur national; ce secret releve traditionnellement de la prop-
riete industrielle et intellectuelle que 1'article 6, § I", VI, alinea 5,7°,
de la loi spepiale du 8 aout 1980 de reformes institulionnelles range
parmi les matieres qui ressortissent S la seule competence de
1'autorite nationale. S'agissant d'une telle matiere, on ne peut
admettre une intervention du legislateur communautaire ou regional
que dans les limites de 1'article 10 de la loi speciale du 8 aoflt 1980 de
reformes institutionnelles, c'est-a-dire seulement a la double condi-
tion que la matiere se prete & un reglement differencie et que
1'incidence sur cette matiere ne soit que marginale (Cour d'arbi-
trage, arret n° 66 du 30 juin 1988). II appartiendra au legislateur
regional et, en derniere instance, a la Cour d'arbitrage d'apprecier
s'il est satisfait a cette double condition.

De Raad van State, afdeling wetgeving, kan bezwaarlijk inzien
hoe het handels- en bedrijfsgeheim zich tot een gedifferentieerde
regeling zou kunnen lenen en behoort, gelet op de nagenoeg
onbeperkte discretionaire bevoegdheid waarover de « commissie »
beschikt, in alle geval de aandacht te vestigen op het gevaar voor
strijdigheid van de beslissingen van de commissie met de natioale
voorschriften. . .

En ce qui le concerne, le Conseil d'Etat, section de legislation,
apercoit mal comment le secret commercial et industriel pourrait se
preter & un reglement differencie et se doit, en tout cas, d'attirer
1'attention sur le danger, compte tenu du pouvoir discretionnaire
quasi illimite dont la « commission » dispose, de contrariete entre
ses decisions et les regles nationales.

De algemene vergadering van de afdeling wetgeving was samen-
gesteld uit

L'assemblee generate de la section de legislation etait composee
de

De heren : P. TAPIE, voorzitter,
H. COREMANS, kamervoorzitter,
J.-J. STRYCKMANS, kamervoorzitter,
J. NIMMEGEERS, kamervoorzitter,
C.-L. CLOSSET, kamervoorzitter,
J. VERMEIRE, staatsraad,
J. DE BRABANDERE, staatsraad,
R. ANDERSEN, staatsraad,
M. LEROY, staatsraad,
F. RIGAUX, assessor van de afdeling wetgeving,
P. DE KEMPENEER, assessor van de afdeling wetge-
ving,
C. DESCHAMPS, assessor van de afdeling wetgeving,;

G. SCHRANS, assessor van de afdeling wetgeving;
J. GIJSSELS, assessor van de afdeling wetgeving;
J. DE GAVRE, assessor van de afdeling wetgeving;
F. DELPEREE, assessor van de afdeling wetgeving;
P. GOTHOT, assessor van de afdeling wetgeving;
E. WYMEERSCH, assessor van de afdeling wetgeving;

Mevrouwen ; S. VANDERHAEGEN, staatsraad,
M. VRINTS, staatsraad,
M.-L. THOMAS, Staatsraad,
A. BECKERS, grifier,
J. GIELISSEN, toegevoegd griffier.

Messieurs : P. TAPIE, president,
H. COREMANS, president de chambre,
J.-J. STRYCKMANS, president de chambre,
J. NIMMEGEERS, president de chambre,
C.-L. CLOSSET, president de chambre,
J. VERMEIRE, conseiller d'Etat,
J. DE BRABANDERE, conseiller d'Etat,
R. ANDERSEN, conseiller d'Etat,
M. LEROY, conseiller d'Etat,
P. RIGAUX, assesseur de la. section de legislation,
F. DE KEMPENEER, assesseur de la section de
legislation,
C. DESCHAMPS, assesseur de la section de legisla-
tion,
G. SCHRANS, assesseur de la section de legislation,
J. GIJSSELS, assesseur de la section de legislation,
J. DE GAVRE, assesseur de la sectin de legislation,
F. DELPEREE, assesseur de la section de legislation,
P. GOTHOT, assesseur de la section de legislation,
E. WYMEERSCH, assesseur de la section de legisla-
tion,

Mesdames : S. VANDERHAEGEN, conseiller d'Etat,
M. VRINTS, conseiller d'Etat,
M.-L. THOMAS, conseiller d'Etat,
A. BECKERS, greffier,
J. GIELISSEN, greffier assume.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst
werd nagezien onder toezicht van de heer P. Tapie.

La concordance entre la version francaise et la version neerlan-
daise a ete verifiee sous le contr61e de M. P. Tapie.

De verslagen werden uitgebracht door de heer J. Baert, auditeur,
en door de heer J. Vanhaeverbeek, adjunct-auditeur. De nota's van
het Coordinatiebureau -werden opgesteld en toegelicht door de
heren J. Drijkoningen en J.-F. Neuray, adjunct-referendarissen.

Les rapports ont ete presentes par M. J. Baert, auditeur, et par M.
J. Vanhaeverbeek, auditeur adjoint. Les notes du bureau de
coordination ont ete redigees et exposees par MM. J. Drijkoningen
et J.-F. Neuray, referendaires adjoints.

De Griffier, De voorzitter,
A. BECKERS P. TAPIE

Le Greffier Le President,
A. BECKERS • P. TAPIE
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De kamer was samengesteld uit

De heren ; P. TAPIE, voorzitter,
R. ANDERSEN, staatsraad,
M. HANOTIAU, staatsraad,
C. DESCHAMPS, assessor van de afdeling wetgeving,
P. GOTHOT, assessor van de afdeling wetgeving,

Mevrouw : R. DEROY, greffier.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst
werd nagezien onder toezicht van de heer P. Tapie.

Het verslag werd uitgebracht door de heer J. Vanhaeverbeek,
adJunct-auditeur. De nota van het Coordinatiebureau werd opge-
steld en toegelicht door de heer J.-F. Neuray, adjunct-referendaris.

La chambre etait composee de

Messieurs : P. TAPIE, president,
R. ANDERSEN, conseiller d'Etat,
M. HANOTIAU, conseiUer d'Etat,
C. DESCHAMPS, asscsseur de la section de legisla-
tion,
P. GOTHOT, assesseur de la section de legislation,

'Madame : R. DEROY, greffier.

La concordance entre la version francaise et la version neerlan-
daise a et6 verifiee sous Ie contrfile de M. P. Tapie.

Le rapport a ete present6 par M. J. Vanhaeverbeek, auditeur
adjoint. La note du bureau de coordination a et(S redigee et exposee
par M. J.-F. Neuray, referendaire adjoint.

De Griffier, De Voorzitter,
R. DEROY P. TAPIE

Le Greffier Le President,
R. DEROY P. TAPIE
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ONTWERP VAN ORDONNANTIE

inzake de toegang tot informatie
met betrekking tot het milieu

in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

PROJET D'ORDONNANCE

sur Faeces a 1'information
relative a 1'environnement,

dans la Region de Bruxelles-Capitale

De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve,

Op voorstel van de Minister van Huisvesting, van
het Milieu, van het Natuurbehoud en van het Water-
beleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve,

BESLUIT :

De Minister van Huisvesting, van het Milieu, van
het Natuurbehoud en van het Waterbeleid wordt
ermede belast, aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
het ontwerp van ordonnantie voor te leggen waarvan
de inhoud volgt :

L'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale,

Sur la proposition du Ministre du Logement, de
1'Environnement, de la Conservation de la Nature et
de la Politique de 1'Eau de 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale,

ARRETE:

Le Ministre du Logement, de 1'Environnement de la
Conservation de la Nature et de la Politique de 1'Eau,
est charge de presenter au Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale, le projet d'ordonnance dont la
teneur suit :

HOOFDSTUK I CHAPITRE I"

Algemene bepalingen Dispositions g6nerales

Artikel 1

Onderhavige ordonnantie reg&lt een aangelegenheid
bedoeld bij artikel 107quater van de Grondwet.

Article I"

La presente ordonnance regle une matiere visee &
Particle lOJquater de la Constitution,

Artikel 2 Article 2

Onder voorbehoud van de beperkingen, vastgesteld
in artikelen 9 en 10, wordt het toegangsrecht tot
informatie inzake milieu, in bezit van de administratie,
verzekerd aan eike persoon, zonder dat die ertoe
gehouden wordt een belang te doen gelden.

Onderhavige ordonnantie geldt niet voor de
bekendmaking van gemeentelijke en provinciale
raadszittingen en van haar begrotingen en rekeningen.

Sous reserve des limites fixees aux articles 9 et 10, le
droit d'acces h 1'information relative a 1'environnement
detenue par 1'administration, est garanti & toute per-
sonne, sans qu'elle ne soit tenue de faire valoir un
interet.

La presente ordonnance ne s'applique pas ^ la
publicite des seances des conseils provinciaux et com-
munaux et des budgets et des comptes provinciaux et
communaux.

Artikel 3

§ 1. In de zin van Onderhavige ordonnantie, verstaat
men onder :

1° - Leefmilieu : deze benaming omvat alle aangele-
genheden bedoeld in artikel 6, § 1, II, III, V van de
bijzondere wet tot hervorming der instellingen van
8 augustus 1980.

Article 3

§ 1. Au sens de la presente ordonnance, on entend
par :

1° - Environnement : cette denomination comprend
toutes les matieres reprises a 1'article 6, § I", II, III, V
de la loi speciale de reformes institutionnelles du
8 aout1980.
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2° - Informatie inzake milieu : elk feitelijk of
juridisch gegeven van om het even weike aard, betref-
fende :
a) hetzij de toestand van het milieu of van de verande-

ringen ervan;
b) hetzij een projekt of een aktiviteit, van aard om het

milieu aan te tasten;
c) hetzij maatregelen tot beveiliging, bescherming of

verbetering van de kwaliteit van het milieu, of
maatregelen die het voorkomen of het herstellen
van schade aan het milieu tot doel hebben.

3° - Gegevens in het bezit van de administratie : alle
bestaande gegevens die, wat ook hun oorsprong moge
zijn, in bezit zijn van een administratie zoals bedoeld
onder 4°, en die opgeslagen zijn :
a) hetzij in een schriftelijk document, met uitzon-

dering van een document dat nog in onvoltooide
staat verekeert;

b) hetzij in een drager van automatische informatie-
verwerking;

c) hetzij in een visuele opname;
d) hetzij in een geluidsopname.

4" - Administratie : een van de volgende personen
of instanties die een taak uitvoeren binnen het domein
van de zaken, toevertrouwd aan het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest :
a) een bestuursorgaan;
b) een administratieve instantie of een instantie opge-

richt bij een administratie, en die, behalve de
gevallen aangehaald in onderhavige ordonnantie,
niet de hoedanigheid van bestuursorgaan bezit;

d) het kabinet van een lid van de Executieve of van
een gewestelijk Staatssecretaris;

e) een privaatrechtelijk persoon belast met een
opdracht van openbare dienstverlening.

Behalve indien het niet klaarblijkelijk betrekking
heeft op het uitoefenen van de functie van de betrok-
kene, is een gegeven in bezit van een personeelslid
verbonden aan een administratie of van een lid van een
collegiale instantie die een administratie vormt, een
gegeven in bezit van de administratie in de zin van de
onderhavige ordonnantie.

2° - Information relative a 1'environnement : toute
donnee de quelque nature que ce soit, factuelle ou
juridique, concernant :
a) soit 1'etat de 1'environnement ou de ses alterations;

b) soit un projet ou une activite susceptible de porter
atteinte a 1'environnement;

c) soit des mesures de preservation, de protection ou
d'amelioration de la qualite de 1'environnement, ou
des mesures ayant pour objet la prevention ou la
reparation de dommages a 1'environnement.

3° - Donnees detenues par 1'administration : toutes
les donnees existantes qui, queue que soit leur origine,
sont detenues par une administration visee au 4°, et qui
sont incorporees :
a) soit dans un document ecrit, a 1'exception d'un

document qui est encore dans un etat inacheve;

b) soit dans une base de traitement automatise de
1'information;

c) soit dans un enregistrement visuel;
d) soit dans un enregistrement sonore.

4° - Administration : 1'une des personnes ou instan-
ces suivantes exercant des missions dans Ie champ des
matieres confiees a la Region de Bruxelles-Capitale :

a) une autorite administrative;
b) une instance administrative ou instituee aupres

d'une autre administration et qui, hors des cas vises
par la presente ordonnance, .n'a pas qualite d'auto-
rite administrative;

d) Ie cabinet d'un membre de I'Executif ou d'un
Secretaire d'Etat regional;

e) une personne de droit prive chargee d'une mission
de service public.

Sauf si elle ne se rapporte manifestement pas a
1'exercice des fonctions de 1'interesse, une donnee
detenue par un membre du personnel attache h une
administration ou par un membre d'une instance
collegiale constitutive d'une administration, est une
donnee detenue par 1'administration au sens de la
presente ordonnance.

Artikel 4 Article 4

Op voorstel van de betrokken administratie bepaalt
de Executieve voor eike administratie afzonderlijk de
modaliteiten van praktische organisatie om ieder per-
soon in de gelegenheid te stellen gemakkelijk het
toegangsrecht tot informatie uit te oefenen dat door
onderhavige ordonnantie wordt erkend. De ter zake
aangenomen besluiten worden in het Belgisch Staats-
blad gepubliceerd.

Sur proposition des administrations concernees,
I'Executif determine, administration par administra-
tion, les modalites d'organisation pratique permettant
a toute personne d'exercer aisement Ie droit d'acces a
1'information reconnu par la presente ordonnance. Les
arretes adoptes en la matiere sont publics au Moniteur
beige.
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De modaliteiten van praktische organisatie waarvan
sprake in alinea 1 kunnen dezelfde zijn voor meerdere
administraties.

Les modalites d'organisation pratique visees a 1'ali-
nea 1° peuvent etre communes a plusieurs administra-
tions.

HOOPDSTUK II

Inzake de werkwijze en de modaliteiten van
toegang tot de informatie

CHAPITREII

De la procedure et des modalites d'acces
a 1'information

Artikel 5

§ 1. De toegang tot de gegevens, opgeslagen in de
schriftelijke documenten, geschiedt, naar keuze van de
aanvrager, hetzij door raadpleging ter plaatse, hetzij
door mededeling van een kopie.

Article 5

§ 1. L'acces aux donnees incorporees dans les
documents ecrits s'exerce, au choix du demandeur,
soit par consultation sur place, soit par communication
d'une copie.

ledereen die een document ter plaatse raadpleegt
heeft eveneens het recht om onmiddellijk een kopie
van dit document te bekomen.

Chacun qui consulte un document sur place a
egalement Ie droit d'obtenir immediatement copie de
ce document.

§ 2. De gegevens opgeslagen, hetzij in een drager
van automatische informatieverwerking, hetzij in een
visuele opname, hetzij in een geluidsopname, maken
het voorwerp uit van mededeling van een kopie.

§ 3. De raadpleging ter plaatse van een schriftelijk
document geschiedt gratis.

Het overhandigen van een kopie gebeurt in een
enkel exemplaar aan de kostprijs, in de naleving van
de regels die de Executieve kan vaststellen, de perso-
neelskosten kunnen niet ten laste zijn van de aan-
vrager.

De Executieve stelt de voorwaarden vast volgens
deweike het overhandigen van een kopie van een
volledig of gedeeltelijk gegeven gratis is.

§ 2. Les donnees incorporees soit dans une base de
traitement automatise de 1'information soit dans un
enregistrement visuel, soit dans un enregistrement
sonore, font 1'objet de la communication d'une copie.

§ 3. La consultation d'un document'ecrit sur place
s'opere gratuitement.

La communication d'une copie s'opere en un seui
exemplaire, au prix coutant, les frais de personnel ne
pouvant etre imputes au demandeur.

L'Executif determine les conditions auxquelles la
communication d'une copie de tout ou partie d'une
donnee s'opere gratuitement.

Artikel 6

De toegang tot de gegevens geschiedt ingevolge een
aanvraag, ofwel ter plaatse, ofwel schriftelijk inge-
diend. Eike aanvraag wordt opgetekend in een spe-
ciaal daartoe bijgehouden register; wanneer de aan-
vraag ter plaatse geschiedt, ondertekent de verzoeker
de inschrijving in het register.

Wanneer de verzoeker om toegang tot een schrifte-
lijk document vraagt, vermeldt hij daarbij of hij ter
plaatse wenst te raadplegen of er een kopie van wenst
te ontvangen.

Article 6

L'acces aux donnees s'exerce a la suite d'une
demande faite, soit sur place, soit par ecrit. Toute
demande est consignee dans un registre specialement
tenu a cet effet; lorsque la demande est faite sur place,
Ie demandeur contresigne 1'inscription dans Ie registre.

Lorsqu'il sollicite Faeces a un document ecrit, Ie
demandeur precise s'il entend consulter celui-ci sur
place ou obtenir communication d'une copie.
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Artikel 7

De Executieve maakt de lijst op van de categorieen
van schriftelijke documenten die de betrokken admini-
straties onmiddellijk ter plaatse moeten laten raadple-
gen.

Article 7

L'Executif arrete la liste des categories de docu-
ments ecrits qu'il incombe aux administrations concer-
nees de laisser consulter immediatement sur place.

Artikel 8

Wat de gegevens betreft, niet vermeld in artikel 7,
en onverminderd de mogelijkheid voor een admini-
stratie om ze onmiddellijk ter plaatse te laten raadple-
gen, beschikt de administratie die de aanvraag ontvan-
gen heeft, over een maand om ze schriftelijk aan de
aanvrager te beantwoorden.

Wanneer na het verstrijken van bovenvermelde
termijn geen gevolg is gegeven aan de aanvraag, wordt
het stilzwijgen van de administratie beschouwd als een
beslissing tot toegangsweigering.

Article 8

En ce qui concerne les donnees autres que les
documents vises a Particle 7, et sans prejudice de la
faculte, pour une administration, de les laisser consul-
ter imniediatement sur place, 1'administration a
laquelle la demande est adressee dispose d'un mois
pour y repondre par ecrit au demandeur.

Lorsque a 1'expiration du delai indique, il n'a pas ete
donne suite a la demande, Ie silence de 1'administra-
tion est repute constituer une decision de refus d'acces.

HOOFDSTUK III

Beperkingen op de toegang tot informatie

Artikel 9

Deze aanvraag kan geweigerd worden in de gevallen
bedoeld in artikel 3, 2° en 3° van de richtlijn van de
Europese Raad van 7 juni 1990 (90/313/EEG) inzake
de vrije toegang tot milieu-informatie die tot de
bevoegdheden van de Gewesten behoort.

CHAPITRE III

Des limites a 1'acces a 1'information

Article 9

Un refus a cette demande peut etre oppose dans les
cas vises a 1'article 3, 2° et 3° de la directive du Conseil
du 7 juin 1990 (90/113/CEE) concernant la liberte
d'acces a 1'information en matiere d'environnement
relevant des competences regiohales.

Artikel 10 . Article 10

§ 1. De uitoefening van het recht op toegang tot
informatie erkend door onderhavige ordonnantie kan
beperkt worden wanneer het gegeven waarop de
aanvraag betrekking heeft, geheel of gedeeltelijk uit-
gaat van, of werd meegedeeld door een persoon of een
instelling die opdrachten uitvoert binnen het domein
van de zaken die onder de bevoegdheid vallen, naar
gelang van het geval, van de Staat, van een Gemeen-
schap, van een Gewest buiten het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest of van een Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie.

§ 2. De administratie waar een toegangsaanvraag
aanhangig gemaakt wordt, moet deze aanvraag samen
met een exemplaar of kopie van de informatie, binnen
de acht dagen overbrengen aan het aangeduide
bestuur, naar gelang van het geval, van de Staat, van
een Gemeenschap, van een Gewest buiten het Brus-
selse Hoofdstedelijk Gewest of van de Gemeenschap-

§ 1°. L'exercice du droit d'acces a 1'information
reconnu par la presente ordohnance peut etre limite,
lorsque la donnee sur laquelle porte la demande
emane en tout ou en partie ou a ete communiquee par
une personne ou une instance exercant des missions
dans Ie champ des matieres relevant de la competence,
selon Ie cas, de 1'Etat, d'une Communaute, d'une
Region autre que la Region de Bruxelles-Capitale ou
de la Commission communautaire commune.

§ 2. L'administration saisie d'une demande d'acces a
une donnee transmet, dans les huit jours, cette
demande accompagnee d'un exeroplaire ou d'une
copie de la donnee a 1'autorite designee a cet effet,
selon Ie cas, par 1'Etat, la Communaute concernee, la
Region concernee ou la Commission communautaire
commune. Cette autorite est competente pour statuer
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pelijke Gemeenschapscommissie. Dit bestuur is
bevoegd om zich over de aanvraag uit te spreken. De
administratie moet de verzoeker daarvan op de boogte
brengen. De termijn bedoeld in artikel 8, Iste alinea,
wordt met een maand verlengd vanaf de dag van
berichtgeving.

sur la demande. L'administration en informe Ie
demandeur. Le delai vise a 1'article 8, 1" alinea, est
prolonge un mois a dater de cette notification.

Artikel 11

§ 1. Drie personen die als afgevaardigden van de
Raad aangeduid worden en hup plaatsvervangers,
worden op voorstel van de Executieve van het Brus-
selse Hoofdstedelijk Gewest benoemd bij een raads-
besluit van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest dat
goedgekeurd wordt door twee derde van de leden. Het
voorstel van de Executieve wordt in overleg met de
Raad opgesteld.

Om als afgevaardigde van de Raad benoemd te
kunnen worden moet de kandidaat van de Executieve
aan een van de volgende voorwaarden voldoen :

1° - ten minste 9 jaar bestuurservaring hebben;

2° - ten minste 9 jaar lang de functie van magistraat,
gewone hoogleraar, buitengewone hoogleraar of van
rechtswege geassocieerde hoogleraar in een universi-
teit vervuld te heben;

3° - ten minste 9 jaar ervaring hebben inzake
leefmilieu. .

De Executieve bepaalt de bezoldigings- en arbeids-
omstandigheden van de afgevaardigden van de Raad.

§ 2. De mandaatstermijn van de afgevaardigde van
de Raad is maximum 5 jaar. De mandaten worden
binnen zes maanden die op de vervanging van de Raad
volgen, vervangen. Een afgevaardigde van de Raad
mag niet voor meer dan twee opeenvolgende manda-
ten aangesteld worden.

Eike afgevaardigde van de Raad kan te alien tijde
ontslag nemen door de voorzitter er schriftelijk van op
de hoogte te brengen. Hij kan slechts uit zijn ambt
gezet worden door een besluit van de Raad dat door
twee derde van de leden goedgekeurd is.

In geval van afwezigheid of van tijdelijke onge-
schiktheid zai de afgevaardigde van de Raad door zijn
plaatsvervanger-vervangen worden.

In geval van een drie maanden durende vacature
zullen een nieuwe afgevaardigde van de Raad en zijn
plaatsvervanger aangesteld worden in overeenkomst
met de procedures vastgesteld in § 1.

Article 11

§ 1. Trois personnes, denommees « delegues du
Conseil », et leurs suppleants, sont nominees, sur
proposition de 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale, par resolution du Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale approuvee par au moins les deux
tiers de ses membres. La proposition de 1'Executif est
etablie en concertation avec le Conseil.

Pour pouvoir etre nomme delegue du Conseil, le
candidat de 1'Executif doit satisfaire b 1'une des
conditions suivantes :

1° - disposer d'une experience administrative de
neuf ans au moins;

2° - avoir occupe pendant au moins neuf ans la
fonction de magistral ou de professeur ordinaire, de
professeur extraordinaire, de professeur ou de profes-
seur associe de droit dans une universite;

3° - avoir une experience en matiere d'environne-
ment de neuf ans au moins.

L'Executif determine la remuneration et les autres
conditions de travail des delegues du Conseil.

§ 2. La duree du mandat des delegues du Conseil est
de cinq ans maximum. II est precede & leur renouvelle-
ment dans les six mois qui suivent le renouvellement
du Conseil. Les delegues du Conseil restent en fonc-
tion jusqu'^ leur remplacement. Un delegue du
Conseil ne peut etre nomme pour plus de deux
mandats consecutifs.

Chaque delegue du Conseil peut en tout temps
demissionner en informant par ecrit le President du
Conseil. II ne peut etre destitue que par une resolution
du Conseil approuvee par au moins les deux tiers de
ses membres.

En cas d'absence ou d'incapacite temporaire d'un
delegue du Conseil, il est remplace par son suppleant.

En cas de vacance du poste pendant au moins trois
mois, un nouveau delegue du Conseil et son suppleant
sont nommes conformement a la procedure fixee au
paragraphe I".
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Eike afgevaardigde van de Raad die een recht-
streeks of onrechtstreeks belang heeft met een verzoe-
ker wordt belet. Hij wordt door zijn plaatsvervanger
vervangen. Indien die ook belet is dan wordt de plaats
open verklaard.

§ 3. De afgevaardigden van de Raad moeten jaar-
lijks een activiteitenrapport aan de Raad overhandi-
gen. Dit rapport heeft betrekking op de naleving van
onderhavige ordonnantie en op de middelen vvaarover
ze beschikken voor de uitvoering ervan.

Tout delegue du Conseil qui a un interet direct ou
indirect avec un demandeur est empeche. II est rem-
place par son suppleant. Si Ie suppleant est egalement
empeche, Ie poste est repute vacant.

§ 3. Les delegues du Conseil transmettent annuelle-
ment au Conseil un rapport de leurs activites. Ce
rapport porte notamment sur 1'observation de la
presente ordonnance et sur les moyens dont ils dispo-
sent pour son application.

Artikel 12 Article 12

§ 1. De afgevaardigden van de Raad zijn de enige
bevoegde personen om de toegang tot een gegeven dat
in het bezit is van de administratie definitief te
weigeren zonder afbreuk te doen aan artikel 10. Deze
bevoegdheid wordt collegiaal uitgeoefend en rekening
houdende met de beperkingen bepaald door artikel 9.

§ 2. Zonder afbreuk te doen aan artikel 10 moet eike
administratie die een gegeven dat deel uitmaakt van
een voorwerp van toegangsverzoek weigert bekend te
maken, de verzoeker op de hoogte brengen en het bij
de afgevaardigden van de Raad aanhangig maken.
Deze aanhangigmaking verioopt door de overhandi-
ging van het toegangsverzoek samen met een exem-
plaar of een kopie van het gegeven en de motieven die
van overheidswege de weigering verantwoorden. De
termijn bedoeld in artikel 8, § 1 wordt met een maand
verlengd vanaf de dag dat de verzoeker van de
aanhangigmaking bij de Raad op de hoogte is
gebracht.

§ 1. Les delegues du Conseil sont seuls competents
pour refuser definitivement I'acces a une donnee
detenue parl'administration, sans prejudice de Particle
10. Us exercent cette competence collegialement et
dans les limites definies a 1'article 9.

§ 2. Sans prejudice de 1'article 10, toute administra-
tion qui refuse de divulguer une donnee qui fait 1'objet
d'une demande d'acces doit en informer Ie demandeur
et saisir les delegues du Conseil. La saisine des
delegues du Conseil s'opere par la transmission de la
demande d'acces, accompagnee d'un exemplaire ou
d'une copie de la donnee et des motifs qui, selon
1'administration, tendent a justifier Ie refus d'acces. Le
delai vise a 1'article 8, § 1" est prolonge d'un mois ^
dater de la notification au demandeur de la saisine des
delegues du Conseil.

Artikel 13 Article 13

Eike beslissing tot gehele of gedeeltelijke toegangs-
weigering dient op duidelijke, precieze, volledige en
oprechte wijze met de redenen omkleed te zijn.

De gegevens in het bezit van de administratie
moeten het voorwerp uitmaken van een gedeeltelijke
raadpleging, wanneer het mogelijk is er de vermeldin-
gen uit te verwijderen waarvan de bekendmaking de
belangen zou kunnen aantasten die van aard zijn om
de weigering tot toegang te rechtvaardigen. Eike
gedeeltelijke toegangsweigeringsbeslissing moet de
exacte redenen van het geweigerde gegeven vermel-
den.

Toute decision de refus, total ou partiel, d'acces doit
indiquer de maniere claire, precise, complete et verita-
ble, les motifs qui tendent a la justifier.

Les donnees detenues par 1'administration doivent
pouvoir faire 1'objet d'un acces partiel lorsqu'il est
possible d'en eliminer les mentions dont la diffusion
porterait atteinte aux interets de nature a justifier le
refus d'acces. Toute decision de refus partiel d'acces
comporte 1'indication exacte de la localisation des
donnees inaccessibles.

Artikel 14

De afgevaardigden van de Raad delen de verzoeker
het aangevraagde document mee of geven kennis van
de toegangsweigering binnen twee maanden die het
verzoek volgen. Na het verstrijken van die termijn

Article 14

Les delegues du Conseil communiquent au deman-
deur le document reclame ou lui notifient le refus
d'acces dans les deux mois qui suivent la demande.
Passe ce delai, le silence est repute constituer une
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wordt het stilzwijgen van het bestuur beschouwd als
een beslissing tot weigering van toegang. Deze beslis-
sing wordt eveneens aan de administratie die aange-
zocht werd, medegedeeld.

decision de refus d'acces. Leur decision est egalement
communiquee a 1'admmistration qui a ete saisie de la
demande d'acces.

Artikel 15 . Article 15

In de gevallen waar de uitoefening van het toegangs-
recht tot een informatie die vervat is in een document
dat overgemaakt werd voor het in working treden van
onderhavige ordonnantie of waarvan het overmaken
aan de administratie .overwogen wordt door een parti-
kulier of e'en privaatrechtelijk persoon, niet vermeld in
artikel 3, alinea 1, 4°, d), beperkt kan worden krach-
tens artikel 9 en waar die persoon een waarborg van
vertrouwelijkheid inzake dit document wenst te beko-
men, dient hij het verzoek daartoe in bij de afgevaar-
digden van de Raad.

Het verzoek tot waarborg van vertrouwelijkheid
wordt vergezeld van een exemplaar of een kppie van
het document.

De afgevaardigden van de Raad maken hun besluit
aan de verzoeker bekend binnen de dertig dagen. Na
het verstrijken van die termijn wordt het stilzwijgen
van de commissie beschouwd als een beslissing tot
waarborg van het vertrouwelijk karakter.

Dans les hypotheses ou 1'exercice du droit d'acces a
une information incorporee dans un document qui a
ete transmis avant 1'entree en vigueur de la presente
ordonnance .ou dont est envisagee la transmission a
1'administration par un particulier ou une personne de
droit prive non visee a 1'article 3, alinea 1°, 4., d) peut
etre limite en vertu de 1'article 9 et ou cette personne
entend obtenir une garantie de confidentialite du
document, elle en fait la requete aux delegues du
Conseil,

La requete en garantie de confidentialite est accom-
pagnee d'un exemplaire ou d'une copie du document.

Les delegues du Conseil notifient leur decision au
requerant dans les trente jours. Passe ce delai, Ie
silence des delegues du Conseil est repute constituer
une decision de garantie de confidentialite.

HOOFDSTUK IV

Slotbepalingen

' CHAPITRE IV

Dispositions finales

Artikel 16 Article 16

Onderhavige ordonnantie is van toepassing op de
gegevens in bezit van de administratie en waarvoor een
stelsel van toegankelijkheid van de informatie voor-
zien werd door andere beschikkingen, onverminderd
de beschikkingen die een ruimere of gemakkelijkere
toegang tot informatie instellen.

Brussel, 23 mei 1991.

De Minister van Huisvesting, Leefmilieu, Natuur-
behoud en Waterbeleid,

La presente ordonnance s'applique aux donnees
detenues par 1'administration pour lesquelles un
regime d'acces a 1'information est prevu par d'autres
dispositions, sans prejudice de celles de ces disposi-
tions qui instituent un acces plus large ou plus aise a
1'information.

BruxeUes, Ie 23 mai 1991.

Le Ministre du Logement, de 1'Environnement, de
la Conservation de la Nature et de la Politique de
1'Eau,

Georges DESIR Georges DESIR
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