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1. Een overzicht 
 
Bij mail van 30 september 2010 verzocht de heer Alexander 
Delafonteyne namens de heer X, de Cel parkeercontrole van de stad Gent 
om een kopie van volgende documenten: 

- de belastingverordening; 
- het statuut van de vaststellers; 
- de vaststellingen gedaan op 6 augustus 2010 om 12u43. 

 
Bij mail van 8 oktober 2010 antwoordde mevrouw Marischa Vindevogel 
namens de stad Gent dat “wegens privacyredenen” ze de gevraagde 
documenten niet kon doormailen of versturen, maar dat de aanvrager 
steeds het dossier kon opvragen aan het loket van het Parkeerbedrijf van 
de stad Gent. 
 
Bij mail van 8 oktober 2010 verzet de heer Delafonteyne zich tegen de 
beslissing van mevrouw Vindevogel en verzoekt nogmaals om de 
gevraagde stukken aan hem te bezorgen. 
 
Hij herhaalt zijn vraag aan mevrouw Vindevogel bij mail van 19 oktober 
2010. 
 
Bij mail van 25 oktober 2010 wordt de aanvrager gemeld dat hij het 
dossier bij het loket van het Parkeerbedrijf van de Stad Gent kan 
opvragen. 
 
Bij mail van 18 november 2010 herhaalt hij opnieuw zijn vraag om 
toegang en wendt zich bij brief van dezelfde datum ook tot de Commissie 
voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling 
openbaarheid van bestuur, hierna Commissie genoemd. In de brief wordt 
verwezen naar artikel 9 van de wet van 12 november 1997. 
 

2. Onbevoegdheid van de Commissie 
 
De Commissie is van mening dat zij niet bevoegd is. 
 
Op de vraag om toegang tot de gevraagde documenten is niet de wet van 
12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
provincies en gemeenten van toepassing, die immers is opgeheven wat 
betreft de provincies en de gemeenten in het Vlaamse Gewest, maar wel 
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het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, 
dat in de plaats ervan gekomen is. Bij het decreet van 26 maart 2004 is 
geen enkele bevoegdheid aan de Commissie verleend, doch is voorzien in 
een specifieke beroepsinstantie. 

 
 

 
Brussel, 13 december 2010. 
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