Bijlage bij Reactie op gestelde vraag in het verslag Wet open overheid (33328 en 35112)
Termijnen afhandeling verzoeken toegang tot overheidsinformatie in EU-lidstaten
Land
België

Ontvangen reacties
België is een federale staat en heeft daarom 4 verschillende
wetgevingen voor algemene verzoeken tot overheidsinformatie
(niet meegerekend transparantieverzoeken in specifieke
aangelegenheden, zoals milieuverzoeken in toepassing van het
verdrag van Aarhus):
Voor de federale overheid is er in de wet een aanmoediging om
“onmiddellijk” te reageren. Indien dit niet mogelijk is of indien
een weigering wordt voorzien, bedraagt de termijn 30 dagen,
die met een redelijke motivering met nog eens 15 dagen kan
worden verlengd.
Voor de overheid van Wallonië geldt hetzelfde: een
aanmoediging om “onmiddellijk” te reageren. Indien dit niet
mogelijk is of indien een weigering wordt voorzien, bedraagt de
termijn 30 dagen, die met een redelijke motivering met nog
eens 15 dagen kan worden verlengd.
Voor de overheid van Vlaanderen geldt dat de aanvraag “zo
snel mogelijk” en ten laatste 20 dagen na indiening moet
worden beantwoord. Dit kan worden verlengd tot 40 dagen
wanneer het verzamelen van het document binnen 20 dagen
niet mogelijk is.
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voor de Franstalige
Gemeenschap geldt dat het verzoek “zo snel mogelijk” en
uiterlijk binnen 20 dagen moet worden beantwoord. Dit kan
worden verlengd tot 40 dagen voor complexe verzoeken, mits
deze verlenging naar behoren is gemotiveerd.

Bulgarije

Overeenkomstig de Bulgaarse Wet op de toegang tot
informatie, moeten verzoeken om toegang tot openbare
informatie zo snel mogelijk worden onderzocht, maar niet later
dan 14 dagen na de registratiedatum. Deze termijn kan met
maximaal 10 dagen worden verlengd als de informatie
omvangrijk is en extra voorbereidingstijd vereist.
In een afzonderlijke casus kan deze termijn ook worden
verlengd met niet meer dan 14 dagen, als de gevraagde
openbare informatie een derde betreft en diens toestemming
moet worden verkregen om deze te verstrekken.

Cyprus

Overeenkomstig de Cypriotische Wet ter regeling van het Recht
op Toegang tot Openbare Overheidsinformatie, behandelt en
verwerkt een overheidsinstantie die een verzoek om informatie
heeft ontvangen, een dergelijk verzoek binnen een termijn van

30 dagen vanaf de datum van ontvangst, tenzij in de
regelgeving een langere termijn is bepaald.
Indien het, om de toepassing van een in de wet voorziene
uitzondering vast te stellen, noodzakelijk is om te beslissen of
het algemeen belang de openbaarmaking van de gevraagde
informatie vereist of niet, verstrekt de overheidsinstantie de
gevraagde informatie binnen een redelijke termijn van tijd.

Denemarken

Duitsland

De Raad van Ministers kan verordeningen uitvaardigen waarin:
a) wordt bepaald dat de genoemde termijn wordt verlengd tot
een periode van maximaal vijftig (50) dagen vanaf de datum
van ontvangst van het verzoek om informatie;
b) er een andere termijn is voor het beantwoorden van een
verzoek om informatie in specifieke gevallen die uitdrukkelijk in
de regelgeving worden vermeld;
c) de commissaris de discretionaire bevoegdheid krijgt om in
bepaalde gevallen een termijn vast te stellen voor het
beantwoorden van een verzoek.
Overeenkomstig de Deense wetgeving, worden de meeste
verzoeken om toegang tot informatie behandeld in
overeenstemming met de Deense Wet op de Overheidsdiensten
en de Deense Wet op de Toegang tot Dossiers van het
Openbaar Bestuur. Beide wetten schrijven voor dat zo spoedig
mogelijk en binnen 7 werkdagen na ontvangst van het verzoek
een besluit dient te worden genomen/afgewikkeld. Als het niet
mogelijk is om deze deadline te respecteren, bijvoorbeeld
vanwege de complexiteit of omvang van het verzoek, dan moet
de persoon die toegang verzoekt hiervan op de hoogte worden
gesteld en informatie krijgen over wanneer een beslissing kan
worden verwacht.
Vanwege het federalisme in Duitsland kent Duitsland:
- Een federale wet (van de federale republiek) die van
toepassing is op verzoeken van federale autoriteiten.
- 16 “regionale” wetten (van de “Länder”) die van toepassing
zijn op verzoeken aan de “Bundesländer”.
In de meeste gevallen moet toegang tot informatie worden
verleend binnen een maand na ontvangst van het verzoek
(maar dit kan variëren, sommige "Bundesländer" hebben
kortere termijnen of vermelden niet expliciet een termijn).
In het algemeen moet zo snel mogelijk toegang worden
verleend, dus onmiddellijk (indien mogelijk) en de enige
genoemde deadline is die van een maand.

Estland

Overeenkomstig de Estse Wet op de Openbare Informatie,
moet een beslissing op een verzoek om informatie
onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen, worden
genomen. Het is mogelijk om deze met maximaal 15

werkdagen te verlengen, als het verzoek om informatie
gespecificeerd moet worden of als identificatie van de
informatie tijdrovend is. De voornoemde verlenging moet
binnen 5 werkdagen aan de persoon die de informatie
aanvraagt, worden meegedeeld. De termijnen worden
berekend vanaf de werkdag die volgt op de registratie van het
verzoek om informatie.
Finland

Overeenkomstig de Finse Wet inzake de Openheid van
Overheidsactiviteiten, wordt toegang tot een document in het
publieke domein zo spoedig mogelijk verleend, en in ieder
geval binnen twee weken vanaf de datum waarop de autoriteit
het verzoek om het document heeft ontvangen.
Als het aantal gevraagde documenten groot is, als ze geheime
delen bevatten of als er een andere vergelijkbare reden is voor
de behandeling en de beslissing van de zaak die bijzondere
maatregelen of anderszins een onregelmatige hoeveelheid
werk vereist, wordt de zaak beslist en wordt toegang tot het
document verleend binnen een maand na ontvangst van het
verzoek om toegang door de autoriteit.

Frankrijk

Overeenkomstig de Franse Wet inzake Toegang tot
Overheidsdocumenten, heeft de Franse regering één maand de
tijd om te reageren. Stilzwijgen wordt in Frankrijk beschouwd
als een weigering.
Vervolgens kan de aanvrager een verzoek indienen bij de
Commissie Toegang tot Administratieve Documenten (CADA),
die twee maanden de tijd heeft om te beslissen.

Griekenland

Overeenkomstig de Griekse Wet inzake de Code van
Overheidsprocedures, bedraagt de termijn voor de behandeling
van verzoeken om toegang tot documenten (openbaarmaking
van het document of met redenen omklede afwijzing van het
verzoek) 20 dagen.

Hongarije

Overeenkomstig de Hongaarse Wet CXII betreffende het Recht
op Informatieve Zelfbeschikking en de Vrijheid van Informatie,
zal het orgaan dat openbare taken uitvoert en de gegevens van
openbaar belang verwerkt, zo snel mogelijk aan het verzoek om
toegang tot dergelijke gegevens voldoen, maar niet later dan
15 dagen na ontvangst van het verzoek.
Indien het verzoek betrekking heeft op gegevens die groot in
aantal of in omvang zijn, of indien voor de uitvoering van het
verzoek om gegevens een onevenredig gebruik van de
arbeidskrachten nodig is voor de uitvoering van de kerntaken
van een orgaan dat een publieke taak uitvoert, kan de termijn
worden verlengd met 15 dagen, waarvan de verzoekende partij

binnen 15 dagen na de datum van ontvangst van het verzoek
op de hoogte wordt gesteld.
Ierland

Overeenkomstig de Ierse Wet op de Vrijheid van Informatie, zal
het hoofd van een Freedom of Information-orgaan zo snel
mogelijk, en niet later dan 4 weken na ontvangst van het
verzoek:
a) beslissen of het verzoek wordt ingewilligd, geweigerd of
gedeeltelijk wordt ingewilligd,
b) indien hij of zij besluit het verzoek geheel of gedeeltelijk in te
willigen, de vorm en de wijze bepalen waarop het recht op
toegang zal worden uitgeoefend, en
(c) ervoor zorgen dat de betrokken verzoeker schriftelijk of in
een andere te bepalen vorm in kennis wordt gesteld van de
beslissing en het besluit.
Deze termijn kan door het hoofd verlengd worden met de
periode die hij of zij nodig acht, maar niet langer dan een
termijn van 4 weken indien naar het oordeel van het hoofd:
(a) het verzoek betrekking heeft op een dergelijk aantal
dossiers, of
(b) het aantal andere FOI-verzoeken dat betrekking heeft op
ofwel het dossier of de dossiers waarop het gespecificeerde
verzoek betrekking heeft, ofwel op informatie die overeenkomt
met dat waarop het gespecificeerde verzoek betrekking heeft,
of op beide die vóór het gespecificeerde verzoek aan de
betrokken FOI-instantie zijn gedaan aan haar is gedaan en ten
aanzien waarvan niet op grond van artikel 13 is beslist, van dien
aard is,
dat naleving van de gestelde termijn redelijkerwijs niet mogelijk
is.

Italië

Overeenkomstig de Italiaanse Wetgeving (wetsdecreet nr. 33
van 14 maart 2013), moet de toegangsprocedure worden
afgesloten met een uitdrukkelijke en gemotiveerde maatregel
binnen 30 dagen na de indiening van het verzoek. Bij positief
antwoord verstrekt de administratie de aanvrager onverwijld
de gevraagde gegevens of documenten.
In geval van volledige of gedeeltelijke weigering van toegang (of
het uitblijven van een antwoord binnen 30 dagen), kan de
aanvrager een verzoek tot heronderzoek indienen om binnen
20 dagen een antwoord te krijgen.

Kroatië

Overeenkomstig de Kroatische Wet op Toegang tot Informatie,
is de algemene reactietermijn 15 dagen vanaf de ontvangst van
de volledige aanvraag. De aanvrager zal worden bevestigd als
het verzoek onvolledig is en zal worden gevraagd om de
aanvullende informatie binnen 5 dagen in te dienen.

De 'algemene' termijn kan worden verlengd met nog eens 15
dagen onder bepaalde voorwaarden die in de wet zijn
vastgelegd (als er aanvullende informatie nodig is of het
verzoek betrekking heeft op meerdere documenten of als
verificatie van documenten nodig is, er een evenredigheidstest
moet worden gedaan of als de publieke instantie bij een andere
organisatie om informatie moet vragen), wordt de aanvrager
binnen 8 dagen geïnformeerd over de verlenging van de
termijn en de redenen daarvoor.
Als de overheidsinstantie die de aanvraag heeft ontvangen niet
de bevoegde instantie is om te antwoorden, stuurt zij het
verzoek binnen 8 dagen door naar de bevoegde instantie en
stelt zij de aanvrager hiervan op de hoogte. De
antwoordtermijn begint te lopen vanaf de ontvangst van het
verzoek door de bevoegde instantie.
Letland

Overeenkomstig de Letse Wet op de Vrijheid van Informatie, is
de algemene reactietermijn 15 dagen, maar er kunnen enkele
uitzonderingen zijn, afhankelijk van de behoefte aan extra tijd
voor de verwerking van het verzoek (dan 30 dagen) en de vorm
van het verzoek om informatie (elektronisch – dan 10 dagen
met mogelijkheid tot verlenging).

Litouwen

Overeenkomstig de Litouwse Wet op het Verstrekken van
Informatie aan het Publiek, moeten administratieve
autoriteiten binnen 20 werkdagen beslissen over een dergelijke
aanvraag om informatie te verstrekken. Deze termijn kan nog
eens met 10 werkdagen worden uitgesteld. Dit zijn de
voorwaarden die van toepassing zijn op bestuursbesluiten in
het algemeen op grond van de Wet openbaar bestuur.

Luxemburg

Overeenkomstig de Luxemburgse Wet op een Transparant en
Open Bestuur, moet de overheidsinstantie binnen een maand
na het verzoek antwoorden. In bepaalde gevallen kan de
toegewezen periode worden verlengd tot twee maanden, met
name indien:
- de omvang en de complexiteit van de gevraagde documenten
zodanig zijn dat de termijn van één maand niet kan worden
gehaald;
- het verzoek wordt toegezonden aan een bestuursorgaan dat
niet over het document beschikt;
- het bestuursorgaan moet de persoonsgegevens van anderen
redigeren of extraheren;
- het document is gedeponeerd in het Nationaal Archief;
- het bestuursorgaan moet een derde raadplegen.

Malta

Overeenkomstig de Maltese Wet op Toegang tot Informatie,
moet een overheidsinstantie die een verzoek heeft ontvangen,

zo snel als praktisch mogelijk, en in ieder geval niet later dan 20
werkdagen na de datum van ontvangst van het verzoek,
beslissen of het verzoek om informatie wordt ingewilligd, op
welke wijze en tegen welke vergoeding. Hij moet de aanvrager
ook schriftelijk op de hoogte brengen.
De autoriteit kan de termijn voor de beslissing met maximaal
40 werkdagen verlengen indien:
- het verzoek een groot aantal documenten betreft of een groot
aantal documenten moet worden doorzocht, zodat de correcte
uitvoering van de taken van die autoriteit onredelijk in gevaar
zou komen om de termijn van 20 werkdagen te halen;
- overleg vereist is en de termijn van 20 werkdagen
onvoldoende is om een behoorlijk antwoord te krijgen.
Nederland

Onder de Wob (Artikel 6)
Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken gerekend
vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen.
Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier
weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van
de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan
aan de verzoeker.
Onder de Woo (Artikel 4.4)
Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken gerekend
vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen.
Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste twee
weken verdagen, indien de omvang of de gecompliceerdheid
van de informatie een verlenging rechtvaardigt. Van de
verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn
schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.

Oostenrijk

Overeenkomstig de Oostenrijkse Wet Informatieplicht, zal
informatie onverwijld worden verstrekt, uiterlijk echter binnen
8 weken na ontvangst van het verzoek om informatie. Indien
om bijzondere redenen aan een dergelijke termijn niet kan
worden voldaan, wordt de aanvrager hiervan schriftelijk op de
hoogte gesteld.

Polen

Overeenkomstig de Poolse Wet op Toegang tot Openbare
Informatie, moet een bestuursorgaan onverwijld, maar niet
later dan 14 dagen vanaf de datum van indiening van de
aanvraag, beslissen over een aanvraag voor toegang tot
informatie. Indien de gegevens niet binnen deze termijn ter
beschikking kunnen worden gesteld, deelt het bestuursorgaan
binnen deze termijn de redenen voor de vertraging mede en de
datum waarop zij de gegevens ter beschikking stelt, doch dit

Portugal

Roemenië

kan niet langer zijn dan 2 maanden vanaf de datum van de
indiening van de aanvraag.
Overeenkomstig de Portugese Wetgeving (Law no. 46/2007),
hebben overheidsdiensten een termijn van 10 dagen om te
antwoorden op verzoeken om toegang tot administratieve
documenten. Deze termijn kan bij uitzondering worden
verlengd tot maximaal twee maanden, rekening houdend met
de complexiteit van het verzoek.
Overeenkomstig de Roemeense Wetgeving (nr. 544/2001)
betreffende open toegang tot informatie van algemeen belang,
is de algemene termijn voor het verstrekken van de gevraagde
informatie 10 kalenderdagen.
In het geval van grote hoeveelheden documenten of complexe
verzoeken, kan de termijn worden verlengd tot 30 dagen vanaf
de ontvangst van de aanvraag, afhankelijk van de complexiteit,
moeilijkheid of omvang van de concrete documentatie, en
afhankelijk van de urgentie van het verzoek, met als
voorwaarde dat de aanvrager binnen 10 dagen na ontvangst
van de aanvraag op de hoogte wordt gesteld van deze
verlenging.
De weigering om de gevraagde informatie te verstrekken,
wordt gemotiveerd en meegedeeld aan de aanvrager binnen
vijf dagen na ontvangst van de aanvraag.
In tegenstelling tot schriftelijke verzoeken kan mondeling
gevraagde informatie onmiddellijk (ter plaatse) worden
aangeboden of, indien dit niet mogelijk is, binnen de reguliere
termijnen.
Er is tevens een speciale (bevoorrechte) regeling voor
verzoeken die door de (massa)media worden ingediend: in het
geval van dergelijke verzoeken moet de gevraagde informatie
onmiddellijk of binnen een termijn van 24 uur na ontvangst
worden aangeboden.

Slovenië

Overeenkomstig de Sloveense Wet Toegang tot Openbare
Informatie, is het bestuursorgaan verplicht om onverwijld,
maar uiterlijk binnen 20 werkdagen vanaf de dag van ontvangst
van het volledige verzoek, op het verzoek te beslissen. Deze
termijn kan wegens bepaalde uitzonderlijke omstandigheden
verlengd worden met maximaal 30 werkdagen.

Slowakije

Overeenkomstig de Slowaakse Wet op de Vrijheid van
Informatie, is de termijn 8 werkdagen met de mogelijkheid van
verdere verlenging in naar behoren gemotiveerde gevallen met
niet meer dan 8 werkdagen.

Spanje

Overeenkomstig de Spaanse Wet betreffende Transparantie,
Toegang tot Openbare Informatie en Goed Bestuur, is de
termijn in het algemeen 1 maand. Indien het een complexe
aanvraag betreft kan de termijn verlengd worden met nog een
maand.

Tsjechië

Overeenkomstig de Tsjechische Wet op de Vrijheid van
Informatie, is de standaardtermijn voor de behandeling van
verzoeken om informatie 15 dagen vanaf de datum van
ontvangst van de aanvraag, met de mogelijkheid van een
verlenging van nog eens 10 dagen, indien de aard van de
informatie dit rechtvaardigt en/of in geval van raadpleging van
een derde nodig is. De aanvrager moet hiervan binnen de
basistermijn van 15 dagen op de hoogte worden gesteld.
Verder voorziet de wet in een speciale termijn van 7 dagen
waarbinnen de overheidsinstantie terug moet komen naar de
aanvrager, wanneer de noodzaak om de aanvraag te
specificeren/verduidelijken zich voordoet. Daarnaast geldt de
termijn van 7 dagen voor besluiten waarbij de desbetreffende
aanvraag niet onder de bevoegdheid van de desbetreffende
overheidsinstantie valt.

Zweden

Overeenkomstig de Zweedse Grondwet - Freedom of the Press
Act, moet een verzoek om toegang tot een officieel document
onverwijld door de autoriteit worden onderzocht, d.w.z. zo snel
mogelijk zonder onnodige vertraging. In de praktijk betekent dit
dat toegang tot documentenverzoeken prioriteit heeft, en als
snel kan worden vastgesteld dat een document niet onderhevig
is aan uitzonderingen op het gebied van geheimhouding,
onmiddellijk toegang moet worden verleend. In de meeste
gevallen betekent dit dat een aanvrager binnen 24 uur een
antwoord moet ontvangen.
Een vertraging van één of een paar extra dagen kan echter
onvermijdelijk zijn als de autoriteit grondiger moet
onderzoeken of de informatie in het document als geheim is
geclassificeerd volgens een van de bepalingen van de Wet
Openbare Toegang tot Informatie en Geheimhouding. Een paar
extra dagen vertraging kan ook acceptabel zijn als voor een
dergelijk onderzoek een zeer grote hoeveelheid informatie
moet worden geanalyseerd.

