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

10 mei 2021

ADVIES 2021-71
met betrekking tot de weigering om een kopie te
verstrekken van interne richtlijnen en van de
identiteit van politieagenten
(CTB/2020/69)
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1. Een overzicht
1.1. Bij e-mail van 1 mei 2021 blijkt dat de heer X zich tot de Politiezone
Mechelen-Willebroek heeft gewend.
1.2. Bij e-mail van 4 mei 2021 verzocht de heer X aan de politiezone
Mechelen-Willebroek om een kopie van de interne richtlijn om op veilige
wijze tijdens de coronacrisis op te treden en de identiteit van de
politieagenten die hem hebben geverbaliseerd.
1.3. Bij e-mail van 5 mei 2021 deelt de Politiezone MechelenWillebroek aan de aanvrager mee dat de identiteiten van de vaststellers
niet zullen worden openbaar gemaakt op grond van artikel 6, § 1, 8° van
de wet van 11 april 1994 ‘betreffende de openbaarheid van bestuur’
(hierna: wet van 11 april 1994) omdat “wij niet gemachtigd zijn om de
privacy van onze medewerkers te schenden door persoonsgegevens aan
derden mee te delen.”
1.4. Bij e-mail van 6 mei 2021 deelt de Politiezone MechelenWillebroek aan de aanvrager het resultaat mee van het gevoerde
onderzoek naar aanleiding van zijn klacht. Daarnaast wordt gesteld dat
geen inzage, uitleg of afschrift kan worden verschaft van de operationele
richtlijnen die gecommuniceerd worden naar de medewerkers. Deze
richtlijnen zijn vergelijkbaar met operatieorders en bijgevolg niet
publiekelijk communiceerbaar. Daarbij wordt als juridische grondslag
verwezen naar artikel 6, § 1, 4° en 5° van de wet van 11 april 1994 en
artikel 131 van de wet van 7 december 1998 ‘tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst’, gestructureerd op twee niveaus.
1.5. Omdat hij het niet eens is met deze weigering, dient de aanvrager
bij e-mail van 7 mei 2021 een verzoek tot heroverweging in bij de
politiezone Mechelen-Willebroek.
1.6. 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.
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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 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.

Brussel, 10 mei 2021.
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