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1. Een overzicht
1.1 Bij mail van 6 juni 2016 vraagt de heer X aan het OCMW Antwerpen
om een kopie van het “sociaal verslag” dat op 13/06 zou worden
voorgelegd aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van het
OCMW Antwerpen.
1.2 Bij mail van 1 juli 2016 gericht aan het OCMW Antwerpen en in cc.
ook aan onder meer de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik
van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur, hierna
Commissie genoemd ‘eist hij dat hem een kopie wordt opgestuurd van
het door hem op 13 juni 2016 geannoteerde en reeds gewraakte “Sociaal
Verslag”. Uit deze mail blijkt ook dat hem een kopie was geweigerd voor
de zitting van 13 juni 2016 en tweemaal door de voorzitter van de BCSD
op de zitting van 13 juni 2016.
2.

De beoordeling van de adviesaanvraag

Los van de vraag of het in casu gaat om een adviesaanvraag in de zin van
artikel 8, § 2 van de wet van 11 april 1994 en in de zin van artikel 9, § 1
van de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van
bestuur in de provincies en gemeenten, voor zover die nog van
toepassing is op gemeenten gelegen in het Vlaamse Gewest, is de
Commissie van mening dat zij niet bevoegd is omdat het decreet van 26
maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuuur hierop volledig
van toepassing is en de wet van 11 april 1994 enkel voor zover deze wet,
op gronden die tot de federale bevoegdheid behoren, de openbaarheid
van bestuursdocumenten verbiedt of beperkt.
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