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1. Een overzicht 

 

Bij brief van 13 juni 2012 vraagt de heer X aan de gemeente Wortegem-

Petegem om “de bekendmaking en afschrift van de tellerstanden op 

datum van de vaststelling van de respectievelijke nutsvoorzieningen 

elektriciteit en water”.  

 

Bij brief van 21 juni 2012 ontvangt hij een lijst met de gegevens die 

betrekking hebben op de meterstanden van elektriciteit. 

 

Omdat niet volledig is tegemoetgekomen aan zijn vraag, dient de heer X 

bij brief van 27 juni 2012 een verzoek om advies in bij de Commissie 

voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling 

openbaarheid van bestuur, hierna Commissie genoemd. Tegelijkertijd 

dient hij een verzoek tot heroverweging in bij de gemeente Wortegem-

Petegem. Uit het verzoek tot heroverweging blijkt het volgende: 

- hij heeft op datum van zijn verzoek tot heroverweging noch 

inzage noch afschrift van de waterteller TMVW ontvangen; 

- uit de meegestuurde lijst, die volgens het gemeentebestuur van 

Eandis afkomstig is, kan hij niet opmaken dat dit een officieel 

document is van Eandis omdat alle officiële benamingen, data, 

uitvoerder, datum opname, index op gevraagde dag, … 

ontbreken). Hij verzoekt bovendien om hem de nodige 

briefwisseling te bezorgen die tussen de gemeente Wortegem-

Petegem en Eandis is gevoerd die duidelijk maakt, dat de 

gevraagde stukken de argumenten van de gemeente 

ondersteunen. 
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2. De ontvankelijkheid van de aanvraag 

 

De Commissie is van mening dat het verzoek om advies niet ontvankelijk 

is. De toegang tot bestuursdocumenten in het bezit van een gemeente 

gelegen in het Vlaams Gewest wordt geregeld door het Vlaams decreet 

van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, tenzij de 

aanvraag betrekking heeft op documenten m.b.t. aangelegenheden die 

door de bijzondere wetgever niet aan de gewesten zijn overgedragen. De 

Commissie kan dan ook niet anders dan vaststellen dat zij als federaal 

orgaan geen enkele bevoegdheid heeft. 

 

 

Brussel, 9 juli 2012. 
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