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1. Een overzicht 

 

Bij mail van 14 juni 2012 vraagt de heer X aan de Commissie voor de 

toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling 

openbaarheid van bestuur, hierna Commissie genoemd, om een afschrift 

of afdruk te ontvangen van een opmeting en uitlijning van een 

personenwagen audi A3 chassisnummer WAUZZZ8PX6A139717. Deze 

opmeting en uitlijning vond plaats in het autokeuringstation te Gent, 

Zwijnaarde op 29 mei 2008 om 11 u in de voormiddag. Ze gebeurde met 

een Celette Naja System, bediend door Gino Verhaegen, werknemer van 

het keuringstation. 

 

De Commissie sprak zich over deze vraag uit in haar advies 2012-46. 

 

Bij mail van 20 september 2012 stelt de heer X dat hij het niet eens is met 

de beslissing van de Commissie. 

 

 

2. De ontvankelijkheid van de aanvraag 

 

De Commissie stelt vast dat aanvraag niet ontvankelijk is. De Commissie 

is een adviesorgaan opgericht in het kader van de wet van 11 april 1994 

betreffende de openbaarheid van bestuur. Ze functioneert binnen een 

administratieve beroepsprocedure. Deze procedure houdt in dat de 

burger wanneer hij moeilijkheden ondervindt om toegang te krijgen tot 

een bestuursdocument een verzoek tot heroverweging kan indienen bij 

een federale administratieve overheid en tegelijkertijd de Commissie om 

een advies vraagt. 

 

In tegenstelling tot wat de heer Thierry Mertens beweert, heeft de 

Commissie geen enkele bemiddelende rol, noch beschikt ze over de 

mogelijkheid om gevraagde bestuursdocumenten openbaar te maken. Ze 

kan slechts een advies geven waarbij zij zich neutraal opstelt ten aanzien 

van de aanvrager en het bestuur. De beslissing tot het al dan niet 

openbaar maken komt niet toe aan de Commissie, maar wel aan het 

bestuur dat over het bestuursdocument beschikt.  
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De aanvrager moet zich eerst schriftelijk tot het bestuur, in casus het 

keuringscentrum, wenden die over het bestuursdocument beschikt. Pas 

in tweede instantie wanneer niet wordt ingegaan op zijn vraag, kan hij 

gebruik maken van de administratieve beroepsprocedure zoals hiervoor 

werd beschreven. 

 

 

Brussel, 8 oktober 2012. 

 

 

 

 

 F. SCHRAM J. BAERT 

 secretaris voorzitter 


