
De toegang tot bestuursdocumenten 

  
De Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur heeft 

in 2009 zijn activiteiten hervat nadat de leden waren benoemd bij Koninklijk besluit van 21 januari 2009 (B.S. 29 januari 

2009). De leden legden de eed af op 16 februari 2009 in handen van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, 

de heer Guido De Padt. De eerste vergadering van de nieuw samengestelde commissie vond plaats op 9 maart 2009. 

Op die eerste vergadering werd het huishoudelijk reglement goedgekeurd. Dit reglement werd in het Belgisch Staatsblad 

gepubliceerd op  31 maart 2009. Tijdens de installatievergadering werd ook beslist om zaken die meer dan  45 dagen 

voordien werden ingediend  niet meer zouden behandeld worden. De wetgever heeft immers bepaald dat als de 

Commissie niet binnen de 45 dagen haar advies ter kennis brengt, de administratieve overheden geen rekening met dit 

advies dienen te houden. Bovendien komt na 45 dagen na het indienen van het verzoek tot heroverweging automatisch 

een stilzwijgende weigeringsbeslissing tot stand. De Commissie oordeelde dan ook dat het geen enkele zin meer had 

om in oude zaken nog een advies uit te brengen. 
  
In 2009 kwam de Commissie dertien keer samen. Voor de leden van de Commissie verzorgde het secretariaat een 

specifiek vormingsinitiatief. 
  
De Commissie ontving in 2009 108 adviesaanvragen. De Commissie bracht 98 adviezen uit waarvan twee adviezen uit 

eigen beweging. Het eerste advies uit eigen beweging heeft betrekking op het recht van toegang tot tests in het kader 

van vergelijkende selecties, gecertificeerde opleidingen, en andere tests binnen het openbaar ambt; het tweede handelt 

over de gevolgen van de overdracht van de organieke bevoegdheid over provincies en gemeenten en gewesten voor de 

openbaarheid van bestuur en in het bijzonder voor de positie van de Commissie voor de toegang tot 

bestuursdocumenten  
  
Het secretariaat van de Commissie vervulde in 2009, naast het permanent opvolgen van de openbaarheidsregelgeving 

in binnen- en buitenland, een aantal specifieke opdrachten: 
  
                       het verzorgen van opleidingen formele motiveringsplicht en openbaarheid van bestuur voor alle stagiairs van 

de FOD Binnenlandse zaken 

                       het verzorgen van algemene opleidingen voor het personeel van de FOD Binnenlandse Zaken (persoonlijke 
levenssfeer: 19 februari 2009), het opstellen van een bestuurshandeling (12en 18 mei 2009), beroepsmogelijkheden 
tegen een bestuurshandeling (17 en 19 november  2009); 

                       vertegenwoordiging van de FOD Binnenlandse Zaken in het Transparantiecomité Deelname aan de 
werkgroep Gemengde Verdragen (FOD Buitenlandse Zaken) met het oog op de ondertekening door België van het 
Verdrag inzake de toegang tot officiële documenten (Raad van Europa) 

 

                       Deelname aan coördinatievergaderingen FOD Buitenlandse Zaken m.b.t. het voorstel van verordening tot 
wijzigen van Verordening 1049/2001. 

  

                       Vergadering met het Comité P op 25 maart 2009 

  
Het secretariaat van de Commissie nam deel aan de 6th International Conference of Information Commissioners in Oslo 

op 27 tot 30 september 2009. 
  
Het secretariaat van de Commissie nam verder op actieve wijze deel aan een ruim aantal studiedagen en 

voorlichtingsvergaderingen op het gebied van openbaarheid van bestuur, privacy in de publieke sector en 

klachtenmanagement. 
 


