Commissie voor de toegang tot en het
hergebruik van bestuursdocumenten
Afdeling openbaarheid van bestuur

19 april 2021

ADVIES 2021-54
met betrekking tot de weigering om toegang te
verlenen tot een evaluatieverslag van een interventie
van een hulpverleningszone
(CTB/2020/51)
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1. Een overzicht
1.1. Bij webformulier van 4 maart 2021 verzoekt de heer X aan de
Hulpverleningszone Zuid-Oost om de interne evaluatie van een
interventie met bemerkingen en adviezen waarnaar wordt verwezen in
het antwoord van 26 juni 2015 dat de aanvrager ontving van de
Hulpverleningszone.
1.2. Bij e-mail van 1 april 2021 weigert de Hulpverleningszone ZuidOost om geen documenten over te maken wegens bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen.
1.3. Bij e-mail van dezelfde dag merkt de aanvrager op dat de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen ook hemzelf betreft en
verzoekt om verdere motivering.
1.4. Omdat hij geen reactie ontvangt op zijn reactie, dient hij bij e-mail
van 4 april 2021 een verzoek tot heroverweging in bij de Hulpzone ZuidOost.
1.5. Bij e-mail van dezelfde dag verzoekt zij de Commissie voor de
toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling
openbaarheid van bestuur (hierna: de Commissie) om een advies.
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2. De beoordeling van de aanvraag
De Commissie is van oordeel dat zij niet kan ingaan op het verzoek om
advies van de aanvrager. Zij is immers op grond van artikel 8, § 2 van de
wet van 11 april 1994 ‘betreffende de openbaarheid van bestuur’ en op
grond van artikel 9, § 1 van de wet van 12 november 1997 ‘betreffende de
openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten’ slechts bevoegd
voor het verlenen van adviezen in het kader van de administratieve
beroepsprocedure gericht tegen federale, provinciale en gemeentelijke
administratieve overheden. Een hulpverleningszone is noch een federale,
een provinciale noch een gemeentelijke administratieve overheid.
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