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1.1.1.1. Een overzichtEen overzichtEen overzichtEen overzicht    

 

Bij brief van 28 oktober 2009 vroeg de heer X namens de Koninklijke 

vereniging Oorlogsvrijwilligers aan het college van burgemeester en 

schepenen van de stad Oudenaarde mee te delen welke subsidies aan de 

vaderlandslievende verenigingen zijn verstrekt door de stad Oudenaarde. 

 

De aanvrager diende bij brief van 19 december 2009 een verzoek om 

advies in bij de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van 

bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur, hierna 

Commissie genoemd. Het verzoek om advies bereikte het secretariaat 

van de Commissie op 24 december 2009. Bij brief van dezelfde datum 

werd ook een verzoek tot heroverweging ingediend bij het college van 

burgemeester en schepenen van de stad Oudenaarde. 

 

2.2.2.2. De beoordeling van de aanvraagDe beoordeling van de aanvraagDe beoordeling van de aanvraagDe beoordeling van de aanvraag    

 

Het recht van toegang tot bestuursdocumenten zoals gegarandeerd door 

artikel 32 van de Grondwet werd in België door de verschillende 

wetgevers nader ingevuld. Op de bestuursdocumenten van een gemeente 

gelegen in het Vlaamse Gewest is het decreet van de Vlaams 

Gemeenschap van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur van toepassing. Dit decreet bevat een geëigende 

beroepsprocedure die erin bestaat dat de aanvrager zich tot de 

beroepsinstantie openbaarheid van bestuur en hergebruik van 

overheidsinformatie van de Vlaamse Gemeenschap dient te wenden. 

Deze beroepsinstantie heeft haar zetel bij de Diensten van het 

Regeringsbeleid van de Vlaamse Regering. 

 

De Commissie kan dan ook niet anders dan vaststellen dat het aan haar 

gerichte verzoek om advies niet ontvankelijk is. 
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