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1. Een overzicht 

  

Bij brief van 15 juni 2021 wendt de heer X zich tot de Commissie voor de 

toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling 

openbaarheid van bestuur, hierna: Commissie genoemd, omdat hij 

moeilijkheden ondervindt om van de stad Gent het document 

“kennisgeving van geboorte” dat op hemzelf betrekking heeft, te 

ontvangen. Hij is van mening dat dit document hem toebehoort en dat de 

stad Gent hoogstens over een kopie mag beschikken. 

  

2. De beoordeling van de aanvraag 

 

De Commissie is van mening dat de adviesaanvraag niet ontvankelijk is.  

 

De Commissie moet vooreerst vaststellen dat de aanvrager nagelaten heeft 

de Commissie in kennis te stellen van de verschillende handelingen die hij 

heeft gesteld en dit te documenteren. Deze documenten moeten het de 

Commissie mogelijk maken te laten besluiten dat de procedure die werd 

gevolgd correct is verlopen.  

 

De Commissie stelt bovendien vast dat de aanvrager beoogt in het bezit te 

worden gesteld van het originele document “kennisgeving van geboorte” 

en niet om toegang te krijgen tot het betrokken document of om daarvan 

een afschrift te bekomen. Dit maakt niet het voorwerp uit van artikel 32 

van de Grondwet en de verschillende openbaarheidswetgevingen. Het 

recht van toegang omvat enkel het recht op inzage ter plaatse en het recht 

op een kopie en bij uitbreiding het recht op uitleg over een 

bestuursdocument. Een bestuursdocument is “alle informatie, in welke 

vorm ook, waarover een administratieve overheid beschikt”. 
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Verder moet de Commissie opmerken dat zij slechts bevoegd is in het 

kader van de administratieve beroepsprocedures van de wet van 11 april 

1994 ‘betreffende de openbaarheid van bestuur’ en de wet van 12 

november 1997 ‘betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies 

en gemeenten’ voor zover deze laatste wet nog van toepassing is. 

Aangezien het verzoek van de aanvrager geen betrekking heeft op de 

toegang tot bestuursdocumenten, dient de Commissie niet verder te 

onderzoeken of de wet van 12 november 1997 in casu wel van toepassing 

is. 

 

 

 

Brussel, 5 juli 2021. 
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