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1. Een overzicht
1.1. Bij e-mail van 1 december 2020 verzocht de heer X aan de politiezone
Grens om de agenda’s en verslagen van de politieraad van 2019 en 2020.
1.2. Omdat niet werd ingegaan op zijn vraag, diende de aanvrager bij email van 4 januari 2021 een verzoek tot heroverweging in bij de
politiezone Grens.
1.3. Bij e-mail van dezelfde dag verzoekt de aanvrager de Commissie voor
de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling
openbaarheid van bestuur, hierna de Commissie genoemd, om een advies.
2. De beoordeling van de aanvraag
De Commissie stelt vast dat de aanvraag betrekking heeft op een
meergemeentepolitiezone. Zoals de Commissie al meermaals heeft
geoordeeld, is zij niet bevoegd om zich uit te spreken over het recht van
toegang tot bestuursdocumenten van een meergemeentepolitiezone. Zij is
enkel bevoegd een advies uit te vaardigen eensdeels op grond van de wet
van 11 april 1994 ‘betreffende de openbaarheid van bestuur’ in het kader
van de administratieve beroepsprocedure ten aanzien van federale
administratieve overheden en anderdeels op grond van de wet van 12
november 1997 ‘betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies
en gemeenten’ ten aanzien van provinciale en gemeentelijke
administratieve overheden. Dit belet niet dat de aanvrager zich direct kan
baseren op artikel 32 van de Grondwet. Wegens het ontbreken van een
wettelijke regeling voor de toegang tot bestuursdocumenten van
meergemeentepolitiezones dient een aanvrager wanneer niet wordt
ingegaan op zijn verzoek binnen een redelijke termijn zich te wenden tot
de Raad van State.
Brussel, 18 januari 2021.
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