
De toegang tot bestuursdocumenten.  

  
De Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten, een adviesorgaan opgericht door de wet van 11 april 1994 
betreffende de openbaarheid van bestuur, heeft in 2008 slechts twee zittingen gehouden doordat met ingang van 1 
januari 2008 opnieuw een lid op pensioen ging, namelijk op 14 januari en 25 februari. 
  
Om aan de aanslepende problemen van deze Commissie een einde te stellen werd binnen de regering 
overeenstemming bereikt over een nieuw koninklijk besluit waarin nieuwe regels werden opgenomen voor de 
samenstelling en werking van de Commissie.  
  
Bovendien werd de Commissie geïntegreerd in de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van 
bestuursdocumenten waarvan zij de afdeling openbaarheid van bestuur zal uitmaken. Het Koninklijk besluit van 29 april 
2008 betreffende de samenstelling en werkwijze van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van 
bestuursdocumenten werd op 8 mei 2008 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.  
  
De Eerste voorzitter van de Raad van State heeft ondertussen al zijn voordrachten verricht voor de voorzitter en 
plaatsvervangend voorzitter, de minister van Binnenlandse Zaken zijn voordrachten voor het lid-secretaris en zijn 
plaatsvervanger. De voordrachten van de overige acht leden en hun acht plaatsvervangers door de Eerste Minister en 
de goedkeuring van de volledige samenstelling door de ministerraad is vooralsnog niet gebeurd. Het gevolg hiervan is 
dat in 2008 slechts zes adviezen werden uitgebracht, ook al werden 112 adviesaanvragen ontvangen. 
  
Het secretariaat van de Commissie vervulde in 2007, naast het permanent opvolgen van de openbaarheidsregelgeving 
in binnen- en buienland, een aantal specifieke opdrachten: 
  

 het verzorgen van antwoorden op parlementaire vragen die verband hielden met de openbaarheid van bestuur; 

  

 het verzorgen van opleiding formele motiveringsplicht en openbaarheid van bestuur voor alle stagiairs van de 
FOD Binnenlandse zaken (dertien sessies) 

  

 het verzorgen van algemene opleidingen voor het personeel van de FOD Binnenlandse Zaken (persoonlijke 
levenssfeer: 22 april en 8 december 2008), het opstellen van een bestuurshandeling (20 en 22 mei 2008), 
beroepsmogelijkheden tegen een bestuurshandeling (14 en 16 oktober 2008); 

  

 vertegenwoordiging van de FOD Binnenlandse Zaken in het Transparantiecomité (opgericht door het K.B. van 
29 oktober 2007 tot bepaling van de behandelingsprocedure en -termijnen voor een aanvraag voor hergebruik 
van overheidsinformatie alsook het toezicht op de verplichting om bestuursdocumenten beschikbaar te stellen); 

  

 het verzorgen van een toelichting voor de Senaatscommissie Binnenlandse Zaken m.b.t. een wetsvoorstel over 
een klokkenluidersregeling op federaal niveau (4 en 11 maart). 

  
Het secretariaat van de Commissie nam deel aan de Vierde Europese Conferentie voor Information Commissioners in 
Slovenië op 29 september 2008 en nam deel aan een bijeenkomst van het Netwerk Klachtenmanagement op 
(www.netwerkklachtenmanagement.be) op 5 februari 2008. 
  
Het secretariaat van de Commissie nam twee keer deel aan vergaderingen van de Raad van Europa in Straatsburg die 
tot doel hadden een ontwerp van verdrag inzake de toegang tot officiële documenten, meer bepaald op 12 tot 15 februari 
2008 en 26 maart 2008 te finaliseren. 
  
Het secretariaat van de Commissie nam verder op actieve wijze deel aan een ruim aantal studiedagen en 
voorlichtingsvergaderingen op het gebied van openbaarheid van bestuur en klachtenmanagement. 
 

http://www.netwerkklachtenmanagement.be/
http://www.netwerkklachtenmanagement.be/

