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1. Een overzicht 

 

Bij mail en aangetekende brief van 3 juni 2016 richt de heer X zich tot de 

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van 

bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur, hierna 

Commissie genoemd, om voor de horecazaak P&H, Sint-Martinusplein 2, 

2550 Kontich toegang tot de financiële resultaten te verlenen. Hij geeft 

aan dat nog steeds geen financiële resultaten bij de Nationale Bank van 

België zijn ingediend 2 jaar na de officiële activering bij de 

Kruispuntbank der Ondernemingen.  

 

2. De ontvankelijkheid van de adviesaanvraag 

 

De Commissie is van mening dat de aanvraag niet ontvankelijk is. De 

Commissie is immers een adviesorgaan waartoe een burger zich enkel 

kan wenden in het kader van artikel 8, § 2 van de wet van 11 april 1994 

betreffende de openbaarheid van bestuur. Dit betekent dat hij aangeeft 

dat hij moeilijkheden ondervindt om toegang te krijgen tot een 

bestuursdocument en daartoe een administratief beroep instelt dat zowel 

een verzoek tot heroverweging omvat bij de federale administratieve 

overheid waarbij hij een aanvraag tot openbaarmaking heeft ingediend 

als een verzoek om advies bij de Commissie omvat. De Commissie stelt 

vast dat geen aanvraag in de zin van de wet van 11 april 1994 werd 

ingediend, maar dat de aanvrager zich tot de Commissie wendt om 

toegang te krijgen tot documenten die niet eens in het bezit zijn bij een 

federale administratieve overheid.  

 

Het recht van toegang tot bestuursdocumenten zoals gegarandeerd door 

artikel 32 van de Grondwet en de wet van 11 april 1994 geldt bovendien 

slechts ten aanzien van documenten waarover een federale 

administratieve overheid beschikt. De wet van 11 april 1994 laat niet toe 

om toegang te krijgen tot documenten die niet aan de overheid zijn 

verstrekt, ook al hadden die op basis van andere wetgeving aan een 

federale administratieve overheid moeten worden bezorgd. 

 

Brussel, 7 juni 2016. 
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