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1. Overzicht van de werking
De Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten vindt haar
grondslag in 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’. Door het koninklijk besluit
van 29 april 2008 werd deze Commissie samengevoegd met de Federale
Beroepscommissie voor het hergebruik van bestuursdocumenten.
Sindsdien vormt ze de afdeling openbaarheid van bestuur van de
Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van
bestuursdocumenten. De Commissie treedt op als adviesorgaan in het
kader van het administratief beroep georganiseerd door artikel 8, § 2 van
de wet van 11 april 1994 en door artikel 9, § 1 van de wet van 12
november 1997. Daarnaast kan zij op verzoek van federale
administratieve overheden of uit eigen beweging adviezen uitbrengen.
Het jaar 2018 vormde het tweede werkjaar van de Commissie in haar
huidige samenstelling geregeld in het koninklijk besluit van 22 juni 2017
‘tot benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot
bestuursdocumenten’ (BS 27 juni 2017).
2. Adviezen

2.1 Aantal adviesaanvragen en gegeven adviezen
De Commissie ontving in 2018 125 adviesaanvragen. Ze bracht 125
adviezen uit tijdens 16 vergaderingen. Twee adviesvragen gingen uit van
federale administratieve overheden op grond van artikel 8, § 3 van de
wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur; drie
adviesaanvragen gingen uit van een provinciale of gemeentelijke
administratieve overheid op grond van artikel 9, § 2 van de wet van 12
november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de
gemeenten en provincies. 31 adviezen zijn in de Franse taal en 92
adviezen in de Nederlandse taal gesteld en twee adviezen zijn in de beide
talen uitgebracht. Het ging in beide gevallen om adviezen die de
Commissie uit eigen beweging uitbracht.
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2.2 Overzicht van de adviezen uitgebracht in 2018
Adviesnummer

Partijen

Voorwerp

Resultaat

Advies 2018-1

X/MINISTER
VAN
VEILIGHEID EN
BINNENLANDSE
ZAKEN

Ontvankelijk gegrond

Advies 2018-2

X/MINISTER
VAN
VEILIGHEID EN
BINNENLANDSE
ZAKEN

Advies 2018-3

X/FOD
FINANCIËN
FOD
MOBILITEIT EN
TRANSPORT

Documenten die
de rechtsbasis
en/of motivering
vormen voor een
beslissing tot
weigering om
deel te nemen aan
een festival
Documenten die
de rechtsbasis
en/of motivering
vormen voor een
beslissing tot
weigering om
deel te nemen aan
een festival
Documenten
m.b.t. een selectie
Question sur
l’interprétation
générale de la
législation sur la
publicité
Documenten in
het fiscaal dossier
van de exechtgenoot
Bepaalde vragen

Vragen m.b.t. de
mandaten en/of
functies uitgeoefend door een
bepaalde persoon

Ontvankelijk –
ongegrond

Advies 2018-4

Advies 2018-5

X/FOD
FINANCIËN

Advies 2018-6

X/STAATSSECRE
TARIS VOOR DE
STRIJD TEGEN
SOCIALE
FRAUDE,
PRIVACY EN DE
NOORDZEE
X/PARTICIPATIE EN
INVESTERINGMAATSCHAPPIJ

Advies 2018-7

Ontvankelijk gegrond

Ontvankelijk gegrond
Ontvankelijk

Ontvankelijk gegrond

Niet ontvankelijk
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Advies 2018-8

X/FOD JUSTITIE

Advies 2018-9

X/INSTITUUT
VOOR
EXPERTSBOEKHOUDERS
EN FISCALE
RAADGEVERS
X-Y/FOD
FINANCIËN

Advies 2018-10

Advies 2018-11

Advies 2018-12

Advies 2018-13

Advies 2018-14

Advies 2018-15

Informatie die in
een databank
aanwezig is
Enkele vragen

Toelichting over
bepaalde cijfergegevens
INTERLEUVEN/ Verkrijgen van
RIJKSDIENST
het aantal
VOOR SOCIALE personen dat
ZEKERHEID
werkzaam is bij
een bepaalde
firma
X/FOD
Inzage in het
WERKGELEGEN rapport van de
HEID, ARBEID
Federale
EN OVERLEG
Ombudsman in
het kader van de
federale klokkenluidersregeling
X/KONINKLIJKE Afgesloten (huurSCHENKING
)overeenkomsten
met de
Koninklijke
Schenking
X/COMMISSIE
Verkrijgen van de
VOOR DE
inhoud van een
BESCHERMING
openbaar register
VAN DE
met de verplichte
PERSOONLIJKE
aangiftes voor
LEVENSSFEER
wat het “Gebruik
van bewakingscamera’s in een
niet-besloten
plaats” betreft
FOD BUITENDe notie “belang”
LANDSE ZAKEN, in artikel 4 van de
BUITENLANDSE wet van 11 april

Ontvankelijk gegrond
Niet-ontvankelijk

Ontvankelijk –
niet gegrond
Ontvankelijk –
gegrond of niet
gegrond
naargelang het
geval
Ontvankelijk gegrond

Ontvankelijk –
gegrond

Ontvankelijk –
wetgeving
openbaarheid van
bestuur is niet
van toepassing

Ontvankelijk gegrond
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Advies 2018-16

HANDEL EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
X/Bpost

Advies 2018-17

VERHILLE/
POLITIE
LEUVEN

Advies 2018-18

STORM
MANAGEMENT
NV/NMBS

Advies 2018-19

X/FOD JUSTITIE

Advies 2018-20

X/MINISTER
VAN LANDSVERDEDIGING
X/MINISTER
VAN LANDSVERDEDIGING

Advies 2018-21

Advies 2018-22

X/STAATSSECRE
TARIS VOOR
BUITENLANDSE
HANDEL

Advies 2018-23

N.v. GAASCH
PACKAGING/FO
D FINANCIËN
X/NMBS

Advies 2018-24

1994

Toegang tot de
toekenningsbeslis
sing over een
overheidsopdracht
Dossier met
betrekking tot
een vergelijkend
examen
Afgesloten
overeenkomst
betreffende de
oprichting van
een windturbine
in de haven van
Antwerpen
Een “ontwerp van
kb en de adviezen
van de inspectie”
Bevorderingsdossier

Ontvankelijk

Alle studies en
adviezen die in de
huidige
legislatuur
werden besteld
Alle studies en
adviezen die in de
huidige
legislatuur
werden besteld
Een anonieme
klacht

Ontvankelijk gegrond

Notulen van de
zittingen van de
raad van bestuur
en het directie-

Ontvankelijk gegrond

Gedeeltelijk
ontvankelijk gegrond
Ontvankelijk –
gegrond

Niet-ontvankelijk

Ontvankelijk –
gegrond

Ontvankelijk gegrond

Ontvankelijk –
gegrond
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Advies 2018-25

X/FOD JUSTITIE

Advies 2018-26

X/FOD JUSTITIE

Advies 2018-27

X/VEILIGHEID
VAN DE STAAT

Advies 2018-28

X/COMMISSIE
VOOR DE
VESTIGING
VAN
APOTHEKEN
X/FOD BUITENLANDSE ZAKEN,
BUITENLANDSE
HANDEL EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
SPRL PHARMACIE CIDATELLE/
COMMISSIE
VOOR DE
VESTIGING
VAN
APOTHEKEN
X/FOD
MOBILITEIT EN
TRANSPORT

Advies 2018-29

Advies 2018-30

Advies 2018-31

comité van de
NMBS van de
afgelopen
anderhalf jaar
Toegang tot een
administratief
dossier voor zover
het bestaat
Ontwerp KB aanvaardingscommissie en de
adviezen van de
inspectie
Aantal
documenten met
betrekking tot
niet doorgegane
nucleaire
explosies voor
civiele
doeleinden
Toelating van
verplaatsing van
een apotheek

Niet-ontvankelijk

Ontvankelijk –
zonder voorwerp

Ontvankelijk gegrond

Wet niet van
toepassing

Aanstellingen in
het kader van de
beweging 2018

Ontvankelijk gegrond

Kopie van de
notulen van een
zitting van de
vestigingscommis
sie voor
apotheken

Wet niet van
toepassing

Kopie van de
toepasselijke
wetgeving en van

Ontvankelijk –
deels gegrond
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Advies 2018-32

X/BELGOCONTROL

Advies 2018-33

X/BELGOCONTROL (2)

Advies 2018-34

XW/VLAAMS &
NEUTRAAL
ZIEKENFONDS

Advies 2018-35

GEMEENTE
AUBANGE/FOR
EM

Advies 2018-36

X, Y, Z. A en
B/NATIONALE
PARITAIRE
COMMISSIE
NMBS

uitleg
Bepaalde
documenten en
informatie m.b.t.
vliegbewegingen
op de luchthaven
van Deurne
Informatie met
betrekking tot
vliegbewegingen
op de luchthaven
van Deurne
Kopie tot het
verkrijgen van
een kopie van een
brief met
betrekking tot de
wijziging van de
terugbetaling in
de medische
kosten van haar
kinderen
gedomicilieerd bij
de ex-echtgenoot
Toegang tot de
lijst van jonge
werklozen
aanwezig in de
gemeente
Aubange met hun
coördinaten
Documenten
m.b.t. het doorvoeren van een
wijziging in het
personeelsstatuut,
het NMBS personeelsstatuut en
zijn evolutie en
met betrekking
tot de opleiding
van treinbestuurders

Ontvankelijk –
deels gegrond

Ontvankelijk –
niet gegrond

Ontvankelijk –
deels gegrond

Niet bevoegd

Ontvankelijk –
gedeeltelijk
gegrond
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Advies 2018-37

X/MINISTER
VAN DEFENSIE

Advies 2018-38

X.PARTENA

Advies 2018-39

X/FANC

Advies 2018-40

X/BELGOCONTROL

Advies 2018-41

FOD JUSTITIE

Advies 2018-42

Z, X en Y/FOD
FINANCIËN

Advies 2018-43

X/ORDE DER
DIERENARTSEN

Advies 2018-44

JANSSENS/

Kopie van de
interne en de
externe audit
over de
informatiedoorstroming m.b.t.
de F16-gevechtstoestellen
Verkrijgen van
een kopie van een
brief over de
wijziging in de
kinderbijslag en
van andere
brieven
Informatie over
meldingen van
voorvallen in de
Belgische
kerncentrales
Verkrijgen van
een brief en de
reactie erop met
betrekking tot de
inzetbaarheid van
ongebruikte FMfrequenties zoals
die aan Vlaanderen werden
toegewezen
Informatie die in
een databank
aanwezig is
Alle documenten
die betrekking
hebben op een
fiscaal dossier
Een reeks van
documenten van
de Hoge Raad van
de Orde der
Dierenartsen
Afschriften van

Ontvankelijk gegrond

Niet bevoegd

Niet bevoegd

Niet-ontvankelijk

Ontvankelijk

Niet-ontvankelijk

Ontvankelijk –
gegrond

Niet-ontvankelijk
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Advies 2018-45

MINISTER VAN
VEILIGHEID EN
BINNENLANDSE
ZAKEN
X/FOD JUSTITIE

Advies 2018-46

X/BELGOCONTROL (2)

Advies 2018-47

SOCIETE
ABACUS
MEDICINE/COM
MISSIE VOOR
DE TERUGBETALING VAN
MEDICIJNEN
VAN HET RIJKSINSTITUUT
VOOR ZIEKTEEN
INVALIDITEITS
VERZEKERING
X/MINISTER
VAN
MOBILITEIT

Advies 2018-48

Advies 2018-49

X/MINISTER
VAN
FINANCIËN

bijlagen gevoegd
bij een besluit

Kopie van het
volledige
nationaal register
van beëdigd
vertalers, tolken
en vertalerstolken
Kopie van een
verzoek vanuit
een departement
van de Vlaamse
overheid aan
Belgocontrol en
het antwoord
hierop m.b.t.
ongebruikte FMfrequenties
Adviezen van
toestemming in
de lijst van
gespecialiseerde
terugbetaalbare
medicijnen

Ontvankelijk –
niet gegrond

Kopie van alle
studies en
adviezen besteld
in de huidige
legislatuur
Kopie van alle
studies en
adviezen besteld
in de huidige

Ontvankelijk –
gegrond

Niet ontvankelijk

Ontvankelijk –
niet-gegrond

Ontvankelijk gegrond
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Advies 2018-50

X/MINISTER
VAN JUSTITIE

Advies 2018-51

X/MINISTER
VAN WERK,
ECONOMIE EN
CONSUMENTEN

Advies 2018-52

X/MINISTER
VAN SOCIALE
ZAKEN EN
VOLKSGEZOND
HEID
X/MINISTER
VAN ENERGIE,
LEEFMILIEU EN
DUURZAME
ONTWIKKELING
X/MINISTER
VAN
BEGROTING

Advies 2018-53

Advies 2018-54

Advies 2018-55

Advies 2018-56

X/STAATSSECRE
ATIRS VOOR
ARMOEDEBESTRIJDING,
GELIJKE
KANSEN,
PERSONEN MET
EEN BEPERKING, GROOTSTEDENBELEID
EN WETENSCHAPSBELEID
X/MINISTER
VAN
MIDDENSTAND,
ZELFSTANDI-

legislatuur
Kopie van alle
studies en
adviezen besteld
in de huidige
legislatuur
Kopie van alle
studies en
adviezen besteld
in de huidige
legislatuur
Kopie van alle
studies en
adviezen besteld
in de huidige
legislatuur
Kopie van alle
studies en
adviezen besteld
in de huidige
legislatuur

Ontvankelijk gegrond

Ontvankelijk gegrond

Ontvankelijk –
gegrond

Ontvankelijk gegrond

Kopie van alle
studies en
adviezen besteld
in de huidige
legislatuur
Kopie van alle
studies en
adviezen besteld
in de huidige
legislatuur

Ontvankelijk gegrond

Kopie van alle
studies en
adviezen besteld
in de huidige

Ontvankelijk gegrond

Ontvankelijk gegrond
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Advies 2018-57

Advies 2018-58

Advies 2018-59

Advies 2018-60

Advies 2018-61

Advies 2018-62

Advies 2018-63

GEN, KMO’s,
LANDBOUW EN
MAATSCHAPPE
LIJKE
INTEGRATIE
X/MINISTER
VAN ONTWIKKELINGSSAMEN
-WERKING,
DIGITALE
AGENDA,
TELECOMMUNI
CATIE EN POST
X/ STAATSSECRETARIS
VOOR DE
BESTRIJDING
VAN DE SOCIALE FRAUDE,
PRIVACY EN
NOORDZEE
X/MINISTER
VAN
PENSIOENEN

X/MINISTER
VAN
BUITENLANDSE
ZAKEN EN
EUROPESE
ZAKEN
GEMEENTE
LAARNE

X/MINISTER
VAN
VEILIGHEID EN
BINNENLANDSE
ZAKEN
X/STAATSSECRE

legislatuur

Kopie van alle
studies en
adviezen besteld
in de huidige
legislatuur

Ontvankelijk –
gegrond

Kopie van alle
studies en
adviezen besteld
in de huidige
legislatuur

Ontvankelijk –
gegrond

Kopie van alle
studies en
adviezen besteld
in de huidige
legislatuur
Kopie van alle
studies en
adviezen besteld
in de huidige
legislatuur

Ontvankelijk –
gegrond

Kopie van alle
studies en
adviezen besteld
in de huidige
legislatuur
Kopie van alle
studies en
adviezen besteld
in de huidige
legislatuur
Kopie van alle

Ontvankelijk gegrond

Ontvankelijk gegrond

Ontvankelijk gegrond

Ontvankelijk -
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Advies 2018-64

Advies 2018-65

TARIS VOOR
ASIEL EN MIGRATIE EN
ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING
Gemeente
AUGANGE/FOD
FINANCIËN
X/VERVIERS

Advies 2018-66

X/FOD Beleid en
Ondersteuning

Advies 2018-67

X-Y/FOD
FINANCIËN

Advies 2018-68

NV FRANKI
CONSTRUCT/N
MBS

Advies 2018-69

NV FRANKI
CONSTRUCT/Inf
rabel

Advies 2018-70

GEMEENTE
AUBANGE

studies en
adviezen besteld
in de huidige
legislatuur

gegrond

Toegang tot
geïndividualiseer
de lijsten
Bestuursdocumen
ten m.b.t.
bevorderingsproeven
Verkrijgen van de
bedragen die
sinds de huidige
legislatuur ten
voordele van een
advocatenkantoor
zijn vastgelegd en
vereffend door de
FOD Justitie
Rapport
uitgewerkt door
de Amerikaanse
fiscale
administratie
Ondertekende
gebruiksovereenkomst voor
spoorweginfrastru
ctuur tussen
Infrabel en NMBS
Ondertekende
gebruiksovereenkomst voor
spoorweginfrastru
ctuur tussen
Infrabel en NMBS
Vraag van een
gemeente m.b.t.
het ter beschikking stellen van

Ontvankelijk –
gegrond
Niet bevoegd

Ontvankelijk gegrond

Ontvankelijk gegrond

Ontvankelijk gegrond

Ontvankelijk gegrond

Niet bevoegd
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Advies 2018-71
Advies 2018-72

Advies 2018-73

Advies 2018-74

Advies 2018-75

Advies 2018-76

Advies 2018-77

X/FOD Mobiliteit
en Transport
X/KANSSPELCOMMISSIE

X/FEDERAAL
AGENTSCHAP
VOOR
GENEESMIDDELEN EN
GEZONDHEIDS
PRODUCTEN
X/FEDERAAL
AGENTSCHAP
VOOR
GENEESMIDDELEN EN
GEZONDHEIDS
PRODUCTEN
X/FEDERAAL
AGENTSCHAP
VOOR
GENEESMIDDELEN EN
GEZONDHEIDS
PRODUCTEN
X/FEDERAAL
AGENTSCHAP
VOOR
GENEESMIDDELEN EN
GEZONDHEIDS
PRODUCTEN
X/FEDERAAL
AGENTSCHAP
VOOR GENEESMIDDELEN EN
GEZONDHEIDS
PRODUCTEN

kadastrale
gegevens
Toegang tot een
klachtenbrief
Notulen van de
vergaderingen
van de Kansspelcommissie
Alle incidentendossiers over
implantaten die
het FAGG sinds
2013 heeft
opgesteld
Alle verslagen
van vergaderingen van de
Evaluatiecommissie voor medische
hulmiddelen
sinds 2013
Alle audits van de
Belgische notified
bodies SGS
Belgium en
Apragaz die het
FAGG heeft
uitgevoerd sinds
2013
Alle documenten
die het FAGG
vanaf 2013 heeft
opgesteld m.b.t.
de terugroeping
van medische
implantaten
Alle documenten
sinds 2013 over
inspecties die het
FAGG uitvoerde
bij fabrikanten
van medische

Niet-ontvankelijk
Ontvankelijk gegrond

Ontvankelijk gegrond

Ontvankelijk gegrond

Ontvankelijk gegrond

Ontvankelijk gegrond

Ontvankelijk gegrond
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Advies 2018-78

Advies 2018-79

Advies 2018-80

Advies 2018-81

Advies 2018-82

Advies 2018-83

X/FEDERAAL
AGENTSCHAP
VOOR
GENEESMIDDELEN EN
GEZONDHEIDS
PRODUCTEN
X/FEDERAAL
AGENTSCHAP
VOOR
GENEESMIDDELEN EN
GEZONDHEIDS
PRODUCTEN

implantaten
Alle documenten
over klinische
testen van
implantaten
(risicoclass III)
sinds 2013

Ontvankelijk –
gegrond

Alle meldingen
van ‘adverse
events’ met
betrekking tot
medische implantaten die het
FAGG sinds 2013
heeft ontvangen
National
Competent
Authority
Reports die het
FAGG sinds 2013
heeft opgesteld

Ontvankelijk gegrond

Normenboek
voor schietstanden die de
Politie gebruikt
X/TAXATIECOM Alle verslagen,
MISSIE VAN DE adviezen, nota’s
BALIE VAN
… van de
MECHELEN
Taxatiecommissie
geformuleerd
t.a.v. de
rechtbank, de
stafhouder of
partijen over
betwistingen die
verband houden
met erelonen van
advocaten
X/FOD BUITEN- Ontwerp van een
LANDSE ZAKEN, koninklijk besluit
BUITENLANDSE

Ontvankelijk gegrond

X/FEDERAAL
AGENTSCHAP
VOOR
GENEESMIDDELEN EN
GEZONDHEIDS
PRODUCTEN
X/FEDERALE
POLITIE

Ontvankelijk gegrond

Niet bevoegd

Ontvankelijk gegrond
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Advies 2018-84

Advies 2018-85

HANDEL EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
X/HOGE RAAD
VAN DE ORDE
DER DIERENARTSEN
PROVINCIE
WAALSBRABANT

Advies 2018-86

EVBA X

Advies 2018-87

BUURTCOMITE
PAARDEKRACHT
vzw/LOKALE
POLITIE GENT

Advies 2018-88

QVT FUND,
QUINTESSENCE
FUND LP en
MCS HOLDINGS
LIMITED
X/FOD Justitie

Advies 2018-89

Advies 2018-90

Advies 2018-91

X/FOD
BINNENLANDSE
ZAKEN
X/RVA

Reeks van
documenten van
de Orde der
Dierenartsen
Een vraag over
aanvraag om
informatie m.b.t.
de kabinetsmedewerkers van de
leden van het
provinciecollege
Volledige fiscaal
dossier
Informatie en
kopie van
documenten die
tot het passend
gevolg hebben
geleid
Alle documenten
over de titels
“MCS”

Niet-ontvankelijk

Documenten
waarin het
antwoord op
bepaalde vragen
is terug te vinden
Verkrijgen van
bepaalde
informatie
De beslissingen
waarbij werkloosheidsuitkeringen
aan artiesten
worden toegekend of
geweigerd

Ontvankelijk gegrond

Niet bevoegd

Niet-ontvankelijk
Niet bevoegd

Ontvankelijk gegrond

0ntvankelijk –
niet gegrond
Ontvankelijk –
niet gegrond
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Advies 2018-92

X/FOD Sociale
Zekerheid

Advies 2018-93

X/FOD
Buitenlandse
Zaken,
Buitenlandse
Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

Advies 2018-94

X/VDAB

Advies 2018-95

X/FEDERAAL
AGENTSCHAP
VOOR DE
VEILIGHEID
VAN DE
VOEDSELKETEN
X/ORDE DER
DIERENARTSEN

Advies 2018-96

Advies 2018-97

X/FOD

Beslissingen van
de Commissie
artiesten
Geloofsbrief of de
introductie die de
Consul-generaal
van België in
Jeruzalem heeft
afgegeven in zijn
hoedanigheid van
vertegenwoordiger bij de
Palestijnse
Autoriteit
Verkrijgen van
een toelichting
hoe de VDAB
naar bepaalde
informatie
verwijst en/of wie
de VDAB die
informatie heeft
gegeven
Performatieaudit
van de Belgische
veterinaire
diensten

Ontvankelijk –
niet gegrond

Proces-verbaal
van de Hoge Raad
dat door alle
leden is goedgekeurd en de briefwisseling die het
bureau of de
Hoge Raad heeft
ontvangen m.b.t.
de installatievergadering van
de NGROD in
2016
Een dossier bij de

Ontvankelijk –
deels gegrond

Ontvankelijk gegrond

Niet van
toepassing

Niet-ontvankelijk

Ontvankelijk -
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Advies 2018-98

Advies 2018-99

BINNENLANDSE
ZAKEN
X/FOD
BINNENLANDSE
ZAKEN

Advies 2018-100

X/LOKALE
POLITIE
ANTWERPEN
X/NMBS

Advies 2018-101

X/Rekenhof

Advies 2018-102

PASCHKE
TRANSPORTE

Advies 2018-103

X/REGIE DER
GEBOUWEN

Advies 2018-104

Advies uit eigen
beweging 2018-1

Advies 2018-105

Advies uit eigen
beweging 2018-2

Dienst Vreemdelingenzaken
Richtlijnen die de
situaties bevatten
waarin
regularisatie
wordt toegestaan
Integriteitsstudie
bij het Antwerpse
politiekorps
Data van de
bezettingsgraad
per treinlijn en
van de ITRIStoestellen
De nota’s die het
Rekenhof
opmaakt na
nazicht van het
jaarverslag en de
rekeningen van
de Koninklijke
Schenking
Brieven die
werden verstuurd
aan de FOD
Financiën door de
aanvrager
Speciaal
lastenboek voor
de renovatie van
de Financietoren
Het gebruik van
elektronische
platforms voor
aanvragen om
toegang tot
bestuursdocumen
ten
De mogelijkheid
om toegang tot
een bestuursdocument te

gegrond
Ontvankelijk gegrond

Ontvankelijk gegrond
Ontvankelijk –
deels gegrond

Niet van
toepassing

Niet-ontvankelijk

Ontvankelijk gegrond

n.v.t.

n.v.t.
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Advies 2018-106
Advies 2018-107
Advies 2018-108

Advies 2018-109

Advies 2018-110

Advies 2018-111

weigeren omdat
de informatie erin
aanleiding kan
geven tot
misvatting
X/FOD JUSTITIE Aankoopfacturen
groente en fruit
X/FOD JUSTITIE Toegang tot een
(2)
detentiedossier
X/ PROVINCIE
Mededeling van
HENEGOUWEN de beslissing
m.b.t. de
procedure van de
aanwijzing van
een derde
kandidaat voor de
functie van hoofd
van het atelier
X/FOD BUITEN- Het plan en het
LANDSE ZAKEN, advies over de
BUITENLANDSE opportuniteit van
HANDEL EN
een reis naar het
ONTWIKKEbuitenland door
LINGSSAMENleden van de
WERKING
Koninklijke
Familie
X/REGIE DER
Onderhoudscontr
GEBOUWEN
acten en
aanbestedingsdoc
umenten m.b.t.
het Koninklijk
Paleis te Brussel
en het Kasteel te
Laken
LOUMATIC
Alle documenten
NV/KANSSPELC die verband
OMMISSIE
houden met door
de Kansspelcommissie opgestarte
sanctieprocedures
tegen vergunninghouders
klasse B die

Ontvankelijk gegrond
Ontvankelijk gegrond
Niet-ontvankelijk

Ontvankelijk gegrond

Ontvankelijk gegrond

Ontvankelijk gegrond
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Advies 2018-112
Advies 2018-113

Advies 2018-114
Advies 2018-115

Sprl ARTLEX/
FOD Financiën
SPRL NANNY’S
HOME/FAVV

SA BUZZ/FOD
FINANCIËN
X/FOD JUSTITIE

Advies 2018-116

X/FEDERALE
POLITIE

Advies 2018-117

TEST
AANKOOP/FOD
FINANCIËN

Advies 2018-118

X/FOD
ECONOMIE

Advies 2018-119

X/FOD JUSTITIE

Advies 2018-120

X/FOD JUSTITIE

Advies 2018-121

X/FOD Justitie

Advies 2018-122

X/CONTROLEDIENST DER

werden gesteund
op de nietexploitatie van de
vergunning
Toegang tot een
fiscaal dossier
Toegang tot
documenten van
een rechtspersoon
bij het FAVV
Toegang tot een
instructierapport
Inzage van de
facturen op de
naam van een
firma die in de
CGAB werden
geregistreerd
Selectiedossier
voor het behalen
van een
directiebrevet
Verkrijgen van
informatie van
bepaalde
ondernemingen
die vrijstelling
van belasting
ontvangen
Elektronisch
afschrift van een
e-mail
Kopie van het
eigen PSDdossier/rapport
Kopie van het
eigen PSDdossier/rapport
Kopie van een
verslag van de
dossierbespreking
Goedkeuringsbesl
issing van de

Niet-ontvankelijk
Ontvankelijk –
gedeeltelijk
gegrond
Ontvankelijk gegrond
Ontvankelijk gegrond

Ontvankelijk gegrond

Ontvankelijk gegrond

Zonder voorwerp

Niet ontvankelijk

Ontvankelijk –
deels gegrond
Ontvankelijk gegrond
Niet-ontvankelijk
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ZIEKNFONDSEN

Advies 2018-123

Advies 2018-124

Advies 2018-25

Controledienst
der
Ziekenfondsen
waarbij het CM
de premies en
franchise van het
Mediko Plan kan
wijzigen
Union des
Dossiers over de
Naturopathes de
toepassing van
Belgique
het ministerieel
besluit van 30
september 2002
X/SCHOLENGRO Rapport intern
EP 14 LIMBURG onderzoek met
NOORD
betrekking tot
gemelde onregelmatigheden
X/FOD JUSTITIE Antwoord op een
reeks vragen

Ontvankelijk –
gedeeltelijk
gegrond

Niet van
toepassing

Niet ontvankelijk

2.3 Bekendmaking van de adviezen
De adviezen van de Commissie zijn openbaar. Ze worden gepubliceerd
op de website van de Commissie (http://www.bestuursdocumenten.be).
Naast adviezen van de Commissie is op die website ook informatie over
de openbaarheidswetgeving en praktische informatie voor de aanvragers
te vinden. Deze website werd eind 2014 vernieuwd waarbij de
bruikbaarheid ervan en het gebruiksgemak werden verhoogd.
Deze website van de Commissie bevat bepaalde merkbare verbeteringen,
zoals de vermelding van het voorwerp van het beroep bij de lijst van
adviezen en een zoekmogelijkheid op grond van die voorwerpen. Zoals
uit het jaarverslag 2014 in punt 2.3. ‘Bekendmaking van de adviezen’ is
gebleken, kunnen zeker nog bijkomende stappen worden gezet tot een
verhoogde bruikbaarheid.
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3. Aanbevelingen, vastgestelde problemen en interpretatie van de
wetgeving
De Commissie wenst te benadrukken dat de aanbevelingen die zij in
vorige jaarverslagen sinds 2008 heeft geformuleerd nog niets van hun
waarde hebben verloren. Deze jaarverslagen kunnen op de website van
de Commissie worden geraadpleegd. Door ze in herinnering te brengen
wil de Commissie opnieuw beleidsmakers en administraties aansporen
om de nodige initiatieven te nemen die tegemoetkomen aan de
opmerkingen van de Commissie.
De Commissie wenst hieraan volgende aanbeveling toe te voegen: een

oproep om werk te maken van een weigeringsbeslissing als een
administratieve overheid van mening is dat de openbaarmaking moet
worden geweigerd
De Commissie wordt meermaals geconfronteerd met stilzwijgende
weigeringsbeslissingen. In dat geval beperkt ze haar advies tot het
herhalen van de principes die aan de openbaarheid van bestuur ten
grondslag liggen. De Commissie is immers slechts een adviesorgaan dat
zich niet in de plaats wenst te stellen van de administratieve overheden.
Een administratieve overheid heeft er alle baat bij een beslissing te
nemen en deze grondig te motiveren, want in dit geval gaat de
Commissie over tot een grondige analyse van die motivering. Deze
analyse ondersteunt een administratieve overheid om in haar beslissing
over het verzoek tot heroverweging tot een kwalitatief beter antwoord te
komen. De Commissie wenst er wel op te wijzen dat het advies van de
Commissie wel niet vrijblijvend is. Alhoewel een administratieve
overheid vrij is het advies al dan niet te volgen, geldt in dit geval een
verstrengde motiveringsplicht waarin ze duidelijk maakt waarom ze het
advies niet wenst te volgen.

F. SCHRAM
secretaris

K. LEUS
voorzitster

