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1. Een overzicht
Bij aangetekende brief van 2 juli 2019 vraagt X aan de Commissie voor de
toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling
openbaarheid van bestuur, hierna Commissie genoemd, het volgende: “Ik
zou graag terug willen vragen om de klassenraad bijeen te roepen en graag
mijn gegeven oriëntatie attest te willen herzien aub. Ik denk dat ik
voldoende argumenten heb kunnen aantonen waarom ik vind dat ik geen
C verdien.” Bovendien wenst de aanvraagster te weten op welke basis de
klassenraad ervan uit is gegaan dat ze geen enkele taak heeft afgegeven
voor Engels.
2. De ontvankelijkheid van de aanvraag
De Commissie wil erop wijzen dat zij enkel bevoegd is om aan burgers een
advies te verstrekken in het kader van een administratief beroep ingesteld
tegen een beslissing van een federale, provinciale en gemeentelijke
administratieve overheid in het kader van de wet van 11 april 1994
‘betreffende de openbaarheid van bestuur’ en van de wet van 12 november
1997 ‘betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en
gemeenten’. In dit laatste geval is deze wet slechts van toepassing voor
zover de organieke bevoegdheid over provincies en gemeenten nog aan de
federale Staat is toegewezen.
Uw vraag heeft geen betrekking op de toegang tot bestuursdocumenten en
zelfs als dit al het geval was, is de Commissie niet bevoegd, omdat de vraag
gericht is tegen een onderwijsinstelling gelegen op het grondgebied van
het Vlaamse Gewest. In dit geval is niet de federale wetgeving van
toepassing, maar wel de Vlaamse regelgeving inzake de toegang tot
bestuursdocumenten in het bestuursdecreet van 7 december 2018.
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