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1. Overzicht van de werking 

 

Het jaar 2014 was het tweede werkjaar van het nieuwe mandaat van de 

leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van 

bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur. De leden 

werden aangesteld bij koninklijk besluit van 3 april 2013 en legden de 

eed af op 15 mei 2013 in handen van mevrouw Milquet, vice-Eerste 

minister, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. De duur 

van hun mandaat bedraagt vier jaar, te rekenen vanaf 8 april 2013. 
 

2. Beslissingen en adviezen 

 

2.1 Aantal adviesaanvragen en gegeven adviezen 
 

De Commissie ontving in 2014 95 adviesaanvragen. Ze bracht 96 

adviezen uit tijdens 14 vergaderingen. In één geval werd geen advies 

uitgebracht, maar werd bij gewone brief gereageerd op enkele vragen die 

de FOD Kanselarij van de Eerste Minister aan de Commissie had gesteld 

met betrekking tot twee van haar adviezen. Zes adviesaanvragen werden 

niet behandeld, omdat de aanvrager ze had ingetrokken. Zes vragen 

gingen uit van federale of gemeentelijke administratieve overheden op 

grond van artikel 8, § 3 van de wet van 11 april 1994 betreffende de 

openbaarheid van bestuur of op grond van artikel 9, § 2 van de wet van 

12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 

provincies en gemeenten. 28 adviezen zijn Franstalig, 67 adviezen zijn 

Nederlandstalig en één advies is tweetalig, Eén van de adviezen bracht de 

Commissie uit eigen beweging uit naar aanleiding van een wetsvoorstel 

dat beoogt de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van 

bestuur te wijzigen.  
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2.2 Overzicht van de adviezen uitgebracht in 2014 
 

Adviesnummer Partijen Voorwerp Resultaat 

Advies 2014-1 X/FOD JUSTITIE Documenten 

waarop de 

directeur van de 

gevangenis van 

Leuven Centraal 

zich heeft 

gebaseerd voor 

zijn advies over 

een aanvraag tot 

het verkrijgen 

van penitentiair 

verlof 

Ontvankelijk, 

maar ongegrond 

Advies 2014-2 X/FOD 

ECONOMIE 

Een lijst van 

websites die 

werden 

geblokkeerd 

Ontvankelijk –

gegrond 

Advies 2014-3 X/WILLEBROEK alle documenten 

m.b.t. een 

aangekondigde 

fusie van twee 

politiezones 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-4 X/OMBUDSMAN 

VAN DE 

BANKEN 

Namen en titels 

van personen 

Niet ontvankelijk 

Advies 2014-5 X/COMMISSIE 

VAN DE 

BESCHERMING 

VAN DE 

PERSOONLIJKE 

LEVENSSFEER 

Bepaalde brieven Niet ontvankelijk 

Advies 2014-6 X/FOD 

FINANCIËN 

De notulen van 

een vergadering 

Ontvankelijk – 

niet gegrond 

Advies 2014-7 X/POD 

WETENSCHAPS

BELEID 

De notulen van 

het directive-

comité en van de 

verslagen van de 

wetenschappe-

lijke raden van de 

instellingen 

Ontvankelijk - 

gegrond 
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onder Belspo 

Advies 2014-8 CONTROLE-

DIENST VOOR 

DE ZIEKEN-

FONDSEN – 

Vraag 

Vraag met 

betrekking tot de 

toepassing van de 

wet van 11 april 

1994 op de Con-

troledienst voor 

de Ziekenfondsen 

Ontvankelijk 

Advies 2014-9 FORTUM EIF NV 

EN FORTUM 

PROJECT 

FINANCE 

NV/FOD 

FINANCIËN 

De documenten 

in het 

administratief 

fiscaal dossier 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-10 X/INSPECTIE 

VAN DE 

FEDERALE EN 

LOKALE 

POLITIE 

Documenten 

m.b.t. het 

administratief 

onderzoek van 

het gedrag van 

politieambtena-

ren 

Ontvankelijk –

gegrond 

Advies 2014-11 X/PROCUREUR 

DES KONINGS – 

VOORZITTER 

VAN DE 

RECHTBANK 

VAN EERSTE 

AANLEG TE 

BRUSSEL 

Documenten in 

het bezit van de 

procureur des 

Koning en de 

voorzitter van de 

rechtbank van 

eerste aanleg te 

Brussel 

Niet ontvankelijk  

Advies 2014-12 X/FOD 

KANSELARIJ 

VAN DE EERSTE 

MINISTER 

Documenten van 

het Auditcomité 

van de Federale 

Overheid 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-13 X/FOD 

VOLKSGEZOND

HEID, 

VEILIGHEID 

VAN DE 

VOEDSELKETEN 

EN LEEFMILIEU 

Een attest van de 

Slovaakse 

bevoegde 

autoriteiten 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-14 X/FOD 

FINANCIËN 

Berekeningen en 

vergelijkingen die 

aan de grondslag 

Ontvankelijk –

gegrond 
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liggen van een 

schattingsverslag 

Advies 2014-15 VAD BVBA/FOD 

FINANCIËN 

Een stuk uit een 

fiscaal dossier 

Niet ontvankelijk 

Advies 2014-16 X/PUURS Brandweer-

verslagen 

Ontvankelijk – 

gegrond/ 

ongegrond 

naargelang het 

geval 

Advies 2014-17 X/FOD 

VOLKSGEZOND

HEID, 

VEILIGHEID 

VAN DE 

VOEDSELKETEN 

EN LEEFMILIEU 

Documenten 

m.b.t. de 

commercialisatie 

van honden of 

katten afkomstig 

van een Slovaakse 

vereniging 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-18 X/FOD 

MOBILITEIT EN 

VERVOER  

Documenten 

m.b.t. een interne 

mutatie 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-19 BYTTEBIER/FOD 

SOCIALE 

ZEKERHEID 

Een beslissing 

waarbij een 

parkeerkaart voor 

mensen met een 

handicap werd 

ingehouden 

Ontvankelijk- 

gegrond 

Advies 2014-20 X/FOD JUSTITIE Documenten met 

betrekking tot de 

aanstelling als 

gerechtsdeurwaar

der 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-21 X/FOD 

FINANCIËN 

Auditdocumen-

ten 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-22 X/OMBUDS-

DIENST 

VERZEKERIN-

GEN 

Documenten in 

het bezit van de 

Ombudsdienst 

Verzekeringen 

Niet ontvankelijk 

Advies 2014-23 X/FOD 

ECONOMIE 

De notulen van 

een vergadering 

tussen de FOD 

Economie en 

Ombudsfin 

Ontvankelijk – 

gedeeltelijk 

gegrond 

Advies 2014-24 X/OMBUDSMAN 

VAN DE 

Namen en 

titels/functies van 

Niet ontvankelijk 
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BANKEN personen die aan-

wezig waren op 

een vergadering 

Advies 2014-25 VILLE DE 

WAVRE – vraag  

Toepassing van de 

wet van 12 

november 1997 

op een concreet 

geval 

Niet ontvankelijk  

Advies 2014-26 X/FOD JUSTITIE Documenten in 

het dossier 

“technische 

genade”  

Ontvankelijk – 

niet gegrond 

Advies 2014-27 INTERMIXT/CR

EG 

Een rapport van 

de CREG 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-28 X/ALGEMENE 

INSPECTIE VAN 

DE FEDERALE 

EN LOKALE 

POLITIE 

Een 

administratief 

rapport 

Ontvankelijk –

gegrond 

Advies 2014-29 IDE/CONTROLE

DIENST VOOR 

DE 

ZIEKENFONDSE

N 

Verslagen van 

een mutualiteit 

Ontvankelijk - 

ongegrond 

Advies 2014-30 X/GEMEENTE 

BRAINE-

L’ALLEUD 

Documenten met 

betrekking tot 

een onderzoek op 

verzoek van de 

FOD Financiën 

Niet ontvankelijk 

Advies 2014-31 X/FOD 

BUITENLANDSE 

ZAKEN, 

BUITENLANDSE 

HANDEL EN 

ONTWIKKE-

LINGSSAMEN-

WERKING 

Documenten 

m.b.t. een 

bevorderings-

procedure 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-32 BEZAIRBUS/AD

VOCATENKANT

OOR Dlapiper 

Documenten in 

het bezit van een 

advocatenkantoor 

Niet ontvankelijk 

Advies 2014-33 X/FOD 

FINANCIËN 

Documenten 

waarop een 

uitspraak is 

Ontvankelijk - 

gegrond 
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gebaseerd 

Advies 2014-34 FOD 

VOLKSGEZOND

HEID, 

VEILIGHEID 

VAN DE 

VOEDSELKETEN 

EN LEEFMILIEU 

– vraag om 

verduidelijking 

begrip bestuurs-

documenten 

Toepassing van de 

wet van 11 april 

1994 op controle-

verslagen en 

processen-verbaal 

Ontvankelijk 

Advies 2014-35 X/PUURS (2) Brandweer-

verslagen 

Ontvankelijk – 

ongegrond/ 

gegrond 

Advies 2014-36 BEZAIRBUS/ 

ADVOCATENKA

NTOOR Dlapiper 

(2) 

Documenten in 

het bezit van een 

advocatenkantoor 

Niet ontvankelijk 

Advies 2014-37 X/FOD JUSTITIE Documenten in 

een penitentiair 

dossier 

Niet ontvankelijk 

Advies 2014-38 X/FOD 

FINANCIËN 

Documenten in 

verband met een 

overlegprocedure 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-39 VICE-

GOUVERNEUR 

BRUSSEL-

HOOFDSTAD – 

vraag met 

betrekking tot de 

openbaarheidswe

tgeving 

Vraag met 

betrekking tot de 

toepassing van de 

openbaarheidswe

tgeving op 

documenten in 

het bezit van de 

Vice-gouverneur 

Brussel-

Hoofdstad 

Ontvankelijk  

Advies 2014-40 X/FOD JUSTITIE Documenten in 

een dossier m.b.t. 

een vraag voor 

naamsverande-

ring 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-41 POD 

MAATSCHAPPE

LIJKE 

Toelichting over 

de toepassing van 

de openbaar-

Ontvankelijk 
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INTEGRATIE – 

Vraag om 

toelichting over 

de toepassing van 

de openbaar-

heidswetgeving 

heidswetgeving 

op inspectie-

documenten in 

het bezit van de 

POD Maatschap-

pelijke Integratie 

Advies 2014-42 CHU de 

Liège/FOD 

BINNENLANDSE 

ZAKEN 

Advies van de 

brandweer van de 

stad Luik 

Niet ontvankelijk  

Advies 2014-43 VZW BELGIAN 

SOCIETY FOR 

PREVENTION 

OF CRUELTY 

AGAINST 

ANIMALS/VZW 

DNS België 

Briefwisseling Ontvankelijk – 

niet gegrond 

Advies 2014-44 NV GLOBAL 

WINERIES/FOD 

FINANCIËN 

Bepaalde 

documenten uit 

een fiscaal dossier 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-45 N.V. 

MEDIAHUIS/FO

D 

BINNENLANDSE 

ZAKEN 

Verslagen van de 

Algemene 

Inspectie van de 

Federale en 

Lokale Politie 

Ontvankelijk 

gegrond 

Advies 2014-46 X/STAATSSECRE

TARIS 

BEVOEGD 

VOOR 

LEEFMILIEU 

Een ministeriële 

omzendbrief van 

15 maart 2012 

aan Belgocontrol 

en alle andere 

beslissingen over 

toepassing en 

uitvoering van 

deze 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-47 X/ FOD VOLKS-

GEZONDHEID, 

VEILIGHEID 

VAN DE 

VOEDSELKETEN 

EN LEEFMILIEU 

Een rapport van 

een externe audit 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-48 X/SPF Justice Antwoorden op 

bepaalde vragen 

Ontvankelijk – 

niet gegrond 

Advies 2014-49 X/TROOZ Documenten met Niet ontvankelijk 
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betrekking tot 

een weg 

Advies 2014-50 X/FOD 

FINANCIËN 

Documenten over 

een fiscaal 

onderzoek 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-51 X/FOD 

FINANCIËN 

Documenten over 

een fiscaal 

onderzoek 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-52 BVBA 

BRIGHTBOARD/

FOD 

FINANCIËN 

Documenten over 

een fiscaal 

onderzoek 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-53 CHIESI NV/ FOD 

VOLKSGEZOND

HEID, 

VEILIGHEID 

VAN DE 

VOEDSELKETEN 

EN LEEFMILIEU 

Gevoerde 

correspondentie 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-54 X/FOD 

BUITENLANDSE

ZAKEN, 

BUITENLANDSE 

HANDEL EN 

ONTWIKKE-

LINGSSAMEN-

WERKING (2) 

Documenten met 

betrekking tot 

bevorderingen 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-55 X/GEMEENTE 

DE ETTERBEEK 

Notulen Niet ontvankelijk  

Advies 2014-56 N.V. TUI 

AIRLINES 

BELGIUM/FOD 

BINNENLANDSE 

ZAKEN 

Protocolakkoord 

voor luchtvaart-

maatschappijen 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-57 X/SELOR Examenvragen 

van oude 

examens 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-58 X/SELOR Examenvragen 

van oude 

examens 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-59 MOLENBEEK-

SAINT-JEAN 

Een 

adviesaanvraag 

Niet ontvankelijk 

Advies 2014-60 X/FOD Een fiscale Ontvankelijk - 
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FINANCIËN instructie gegrond 

Advies 2014-61 X/FOD 

FINANCIËN 

Een origineel 

cohier 

Ontvankelijk – 

gedeeltelijk 

gegrond 

Advies 2014-62 X/FOD JUSTITIE 

(2) 

Antwoorden op 

vragen en een 

document waarin 

delegatie is 

gegeven 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-63 X/SELOR Stukken m.b.t. de 

evaluatie van 

resultaten 

Ontvankelijk – 

gegrond 

Advies 2014-64 X/FOD 

BINNENLANDSE 

ZAKEN 

Beantwoorden 

van vragen 

Niet ontvankelijk 

Advies 2014-65 X/GEMEENTE 

SINT-JORIS TEN 

NODE 

De documenten 

in het individuele 

dossier van de 

aanvrager en aan 

de rangschikking 

van de 

kandidaten voor 

lesuren 

Niet ontvankelijk 

Advies 2014-66 X/FOD 

VOLKSGEZOND

HEID, 

VEILIGHEID 

VAN DE 

VOEDSELKETEN 

EN LEEFMILIEU 

Statistische 

informatie over 

proefdiergebruik 

2013 

Niet ontvankelijk 

Advies 2014-67 X/DIENST 

DIERENWELZIJ

N VAN HET 

DEPARTEMENT 

LEEFMILIEU, 

NATUUR EN 

ENERGIE 

Statistische 

informatie over 

proefdiergebruik 

2013 en 

formulieren die 

proefdiergebruike

rs moeten 

indienen 

Niet ontvankelijk 

Advies 2014-68 X/FOD 

BINNENLANDSE 

ZAKEN 

Politieverslag Niet ontvankelijk 

Advies 2014-69 X/FOD 

VOLKSGEZOND

Brief Ontvankelijk - 

gegrond 
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HEID, 

VEILIGHEID 

VAN DE 

VOEDSELKETEN 

EN LEEFMILIEU 

Advies 2014-70 X/ ORDE VAN 

DIERENARTSEN 

Een groot aantal 

documenten 

m.b.t. het 

functioneren van 

de Orde van 

Dierenartsen 

Ontvankelijk – 

gegrond of 

ongegrond 

Advies 2014-71 X/AALTER Akten van de 

burgerlijke stand 

Niet ontvankelijk 

Advies 2014-72 X/FOD 

FINANCIËN 

Documenten in 

een 

aankoopdossier 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-73 X/FEDERALE 

POLITIE 

Documenten in 

een 

examendossier 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-74 X/FOD JUSTITIE Documenten in 

een penitentiair 

dossier 

Niet ontvankelijk 

Advies 2014-75 X/FOD JUSTITIE 

(3) 

Antwoorden op 

vragen en een 

document waarin 

delegatie is 

gegeven 

Niet ontvankelijk 

Advies 2014-76 X/FOD 

FINANCIËN (2) 

Een instructie tot 

invordering 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-77 Advies uit eigen 

beweging 

Wetsvoorstel tot 

wijziging van de 

wet van 11 april 

1994 betreffende 

de openbaarheid 

van bestuur (Parl. 
St. Kamer van 

Volksvertegenwo

ordigers, DOC 54 

0061/001) 

n.v.t. 

Advies 2014-78 X/COMITE P Documenten in 

een eventueel 

dossier van het 

Comité P 

Ontvankelijk – 

niet gegrond 
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Advies 2014-79 X/FOD 

BUITENLANDSE 

ZAKEN, 

BUITENLANDSE 

HANDEL EN 

ONTWIKKELIN

GSSAMENWERK

ING 

Notulen van 

enkele 

vergaderingen 

van het 

Directiecomité 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-80 X/MINISTERIE 

VAN DEFENSIE 

Notulen van 

enkele 

vergaderingen 

van het 

Directiecomité 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-81 X/FOD 

WERKGELEGEN

HEID, ARBEID 

EN SOCIAAL 

OVERLEG 

Notulen van 

enkele 

vergaderingen 

van het 

Directiecomité 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-82 X/POD 

WETENSCHAPS

BELEID 

Notulen van 

enkele 

vergaderingen 

van het 

Directiecomité 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-83 TEST 

AANKOOP/RIZI

V 

Referentiebestand 

van het statuut 

van de artsen en 

de tandartsen 

Ontvankelijk – 

gedeeltelijk 

gegrond 

Advies 2014-84 X/FEDERALE 

OMBUDSMAN 

Documenten in 

een dossier bij de 

Federale 

Ombudsman 

Ontvankelijk – 

niet gegrond 

Advies 2014-85 vzw AWVL/FOD 

JUSTITIE 

Verslagen van 

interprovinciale 

vergaderingen 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-86 SERCK 

N.V./GEMEENTE 

NAZARETH 

Plannen van 

nutsleidingen 

Niet ontvankelijk 

Advies 2014-87 X/FOD 

MOBILITEIT EN 

VERVOER 

Notulen van 

enkele vergade-

ringen van het 

Directiecomité 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-88 TOLLET NV/ 

FOD 

Documenten met 

betrekking tot 

Niet ontvankelijk 
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FINANCIËN een fiscaal dossier 

Advies 2014-89 VRT/MINISTE-

RIE VAN 

LANDS-

VERDEDIGING 

“Request for 

Information” 

m.b.t. gevechts-

vliegtuigen 

Niet ontvankelijk 

Advies 2014-90 EOS-

MAGAZINE/ 

FAGG 

Documenten in 

dossiers met 

betrekking tot 

wetenschappelijk

e manifestaties 

gesponsord door 

de farmaceutische 

sector 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-91 X/FOD 

FINANCIËN 

Een bestand die 

parameters 

bevatten m.b.t. 

een datamining-

model in het 

kader van de 

personenbelasting 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-92 X/THEUX Een verslag van 

de dienst 

bevolking 

Niet ontvankelijk 

Advies 2014-93 X/FOD 

BUITENLANDSE 

ZAKEN, 

BUITENLANDSE 

EN ONTWIKKE-

LINGSSAMEN-

WERKING 

Documenten die 

de positie 

weergeven van 

België naar 

aanleiding van 

beslissingen van 

de Europese Unie 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-94 X/NMBS Notulen van de 

NMBS 

Ontvankelijk - 

gegrond 

Advies 2014-95 BVBA LEUVEN 

BUILDING/STAD 

LEUVEN 

De historiek der 

inschrijvingen in 

het bevolkings-

register voor een 

pand 

Ontvankelijk – 

niet gegrond 

Advies 2014-96 VZW 

BSPCA/FAVV 

TRACES-

certificaten 

Ontvankelijk – 

gegrond of niet-

gegrond 
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2.3 Bekendmaking van de adviezen 

 

De adviezen van de Commissie zijn openbaar. Ze worden gepubliceerd 

op de website van de Commissie (http://www.bestuursdocumenten.be). 

Naast adviezen van de Commissie is op die website ook informatie over 

de openbaarheidswetgeving en praktische informatie voor de aanvragers 

te vinden. Deze website werd eind 2014 vernieuwd waarbij de 

bruikbaarheid ervan en het gebruiksgemak werden verhoogd. 

 

De nieuwe website van de Commissie bevat bepaalde merkbare 

verbeteringen. Buiten een betere leesbaarheid en helderheid, is ze 

voorzien van een zoekmachine en is ook een korte omschrijving van de 

inhoud toegevoegd bij elk advies. Deze vernieuwingen moeten bijdragen 

tot het faciliteren van de raadpleging van de adviespraktijk van de 

Commissie. Niettemin betreurt de Commissie dat de zoekmachine niet 

toelaat om opzoekingen te verrichten in de adviezen, maar slechts op de 

omschrijving van hun object. Zo zal een burger of een administratie bv. 

voor de adviezen die betrekking hebben op de SNCB/NMS slechts die 

adviezen terugvinden waarvan in de korte omschrijving expliciet naar de 

NMBS wordt verwezen. De verwijzing naar de omschrijving van het 

advies kan uiteraard niet alle juridische kwesties hernemen waarover de 

Commissie zich heeft uitgesproken. Omdat de zoekmachine niet in staat 

is in de teksten van de adviezen te zoeken, zullen de meerderheid van de 

nuttige adviezen bijgevolg niet worden opgemerkt door de zoekmachine. 

Daarbij komt nog dat de verwijzingen die als zoekresultaten worden 

verkregen niet rechtstreeks verwijzen naar de tekst van het betrokken 

advies, maar enkel naar de webpagina waar de lijst van de verschillende 

adviezen die de Commissie heeft uitgebracht, is terug te vinden. De 

internetgebruiker moet dus het advies in deze lijst terugvinden met de 

hulp van de objectomschrijving. Tot slot geven bepaalde opzoekingen – 

bijvoorbeeld het onderzoek naar de Nederlandstalige adviezen die 

betrekking heeft op “databank” geen resultaten die verwijzen naar de 

adviezen van de Commissie, terwijl zelfs het object van meerdere 

adviezen verwijst naar de termen gebruikt voor de opzoeking. De 

ontwikkeling van de adviespraktijk van de Commissie (ongeveer 800 

adviezen zijn op de website gepubliceerd) vergt het gebruik van een 

krachtige zoekmachine zodat de burger en de overheid gemakkelijk de 

contouren van het recht op toegang kunnen kennen. 
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3. Aanbevelingen 

 

De Commissie houdt eraan te wijzen op de aanbevelingen die zij in 

vroegere jaarverslagen heeft opgenomen. Het feit dat de meeste onder 

hen in dit nieuwe jaarverslag niet zijn opgenomen, neemt niet weg dat 

hun belang nog steeds even actueel is en een aantal een wetgevende 

tussenkomst vereisten. 

 

3.1 De afwezigheid van een beslissing binnen de door de wet bepaalde 
termijn 
 

De Commissie wenst expliciet terug te komen op haar aanbeveling die zij 

in 2013 heeft geformuleerd met betrekking tot het niet tijdig antwoorden 

van administratieve overheden.  

 

De Commissie stelt regelmatig vast dat federale administratieve 

overheden nalaten binnen de door de wet bepaalde termijn van dertig 

dagen ter kennis te brengen. Van de behandelde adviesaanvragen in 2014 

bleek dit 19 keer het geval te zijn. Dit leidt ertoe dat de burger wanneer 

hij gebruik wil maken van zijn grondwettelijk recht van toegang tot 

bestuursdocumenten de administratieve beroepsprocedure moet 

inzetten. Het leidt er bovendien toe dat de Commissie niet ten volle haar 

rol kan spelen en zich doet te beperken tot het in herinnering brengen 

van de algemene principes die aan de openbaarheidswetgeving ten 

grondslag liggen. Nochtans heeft de wetgever de federale administratieve 

overheden de mogelijkheid geboden om de termijn van dertig dagen 

waarbinnen ze uiterlijk een beslissing dienen te nemen, te verlengen 

wanneer daartoe redenen voorhanden zijn en die voldoende gemotiveerd 

kunnen worden. De Commissie stelt echter vast dat van deze 

mogelijkheid nauwelijks gebruik wordt gemaakt. 

 

Het advies is nochtans niet het meest geschikte instrument om hierop te 

wijzen. De Commissie staat steeds open om een constructieve dialoog 

met de administraties te voeren waarvan de beslissingen of de 

afwezigheid van een beslissing binnen de termijn bepaald door de wet, 

aanleiding heeft gegeven tot het indienen van een beroep. De Commissie 

breidt op deze wijze de mogelijkheden uit die haar zijn geboden door 

artikel 19 van het koninklijk besluit van 29 april 1998 betreffende de 

samenstelling en werkwijze van de Commissie voor de toegang tot en het 

hergebruik van bestuursdocumenten, meer bepaald in § 1, tweede lid. 
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Het zou evenwel nuttig zijn deze procedure in de wet op te nemen zodat 

de Commissie zich systematisch tot een administratieve overheid kan 

wenden om deze nadere toelichtingen te verstrekken zowel met 

betrekking tot de methode die zij heeft gebruikt bij de behandeling van 

de aanvraag die de burger tot haar heeft gericht als met betrekking tot de 

reden voor de volledige of gedeeltelijke weigering, om zo goed mogelijk 

tegemoet te komen aan deze aanvraag. Dit zou zowel schriftelijk kunnen 

gebeuren of in het kader van een hoorzitting die niet enkel kan 

plaatsvinden op uitnodiging van de Commissie, maar ook op vraag van de 

administratieve overheid. 

 

De Commissie is ervan overtuigd dat de uitwisseling van ideeën, in 

wederzijds vertrouwen, met de administratieve overheden moet worden 

gefaciliteerd. De Commissie moet door hen worden beschouwd als een 

gesprekspartner – en niet als een tegenstander – die bereid is om een 

discussie te voeren over de gepaste middelen om respect op te brengen 

voor het recht dat artikel 32 van de Grondwet aan elke burger toekent, 

rekening houdend met de eisen die de wet van 11 april 1994 betreffende 

de openbaarheid van bestuur bevat ten aanzien van de 

uitzonderingsgronden die zij oplegt met betrekking tot het recht van 

toegang tot een bestuursdocument. 

 

3.2. Het aanstellen van contactpersonen 
 
De Commissie beveelt aan om in het kader van de 

openbaarheidswetgeving en de wetgeving die het recht van toegang tot 

milieu-informatie regelt, per federale overheidsdienst een 

contactpersoon aan te stellen waarmee de Commissie contact kan 

opnemen. Ook het aanduiden van een contactpersoon binnen de federale 

kabinetten is aangewezen, zeker wanneer het gaat om een verzoek om 

toegang tot milieu-informatie die direct aan de minister is gericht. Een 

vlotte dialoog kan de behandelingstermijn doen afnemen, waardoor de 

Commissie beter in de mogelijkheid is de wettelijke termijnen na te 

leven. 

 

De aanduiding van deze contactpersoon moet ook de rechtsonderhorige 

toelaten om op een eenvoudige manier zijn aanvraag en zijn verzoek tot 

heroverweging in te dienen. 
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Een brief in die zin zal binnenkort naar de verschillende FOD’s en 

parastatalen worden verstuurd. 

 

3.3 Naar een betere zichtbaarheid van de Commissie op het internet 
 

De informatie over de Commissie 

(http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/commissies/openbaarheid-van-bestuur/) 

bestemd voor internetgebruikers, bevindt zich op de website van de FOD 

Binnenlandse Zaken, Algemene directie “Instellingen en bevolking”. De 

Commissie wenst zeker niet in vraag te stellen dat zij gebruik maakt van 

de website van de FOD Binnenlandse Zaken, maar haar zichtbaarheid 

zou zonder enige twijfel nog beter verzekerd worden als aan haar een 

specifiek thema zou worden gewijd op de website www.belgium.be 

aangezien dit de referentiesite is voor de federale Staat. 

 

De Commissie stelt voor om binnen relatief korte termijn contact op te 

nemen met de diensten van de Kanselarij van de Eerste Minister om een 

link  tussen de website www.belgium.be en de website van de FOD 

Binnenlandse Zaken te laten leggen. 

 

Vanuit dezelfde overwegingen is het aan te bevelen dat elke FOD en 

parastatale die onder het toepassingsgebied van de wet van 11 april 1994 

valt eveneens een link legt met de website 

http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/commissies/openbaarheid-van-bestuur/ 
 
 

 F. SCHRAM M. BAGUET 

 secretaris voorzitster 


