Commissie voor de toegang tot en het
hergebruik van bestuursdocumenten
Afdeling openbaarheid van bestuur

23 november 2020

ADVIES 2020-146
met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van
verslagen van de Federale Raad voor Landmetersexperten
(CTB/2020/135)
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1. Een overzicht
1.1. Bij e-mail van 21 oktober 2020 vraagt de heer X om inzage in de
verslagen van de Federale Raad van Landmeters-experten van de periode
april 2011 tot december 2012 en de verslagen van januari 2020 tot oktober
2020. Bovendien vraagt hij om een kopie te ontvangen van het register
vragen openbaarheid van bestuur voor de jaren 2011, 2012 en 2020.
1.2. De voorzitter van de Federale Raad van Landmeters-experten
bezorgt bij e-mail van 30 oktober 2020 de geanonimiseerde verslagen van
2020. Wat de verslagen van 2011 en 2012 betreft deelt hij het volgende
mee:
“De verslagen van 2011 en 2012 zijn niet digitaal beschikbaar. Er is alleen een
papieren versie, opgeslagen in de kantoren in Brussel. Omwille van de gevolgen
van Covid-19 heeft de FOD Economie op 16 oktober en naar aanleiding van de
richtlijnen van de overheid beslist dat medewerkers van de FOD Economie
moeten thuiswerken en dat ten minste tot 19 november 2020.
Aangezien deze maatregelen genomen zijn in het kader van het algemeen
belang (ze zijn bedoeld om de gezondheid van de medewerkers van de FOD
Economie en van de bevolking in het algemeen te beschermen), lijken ze ons
voorrang te hebben op het recht op openbaarheid van bestuur. Voor 19
november 2020 (en misschien nog nadien in functie van de evolutie van de
maatregelen in het kader van Covid 19) zijn wij dus niet in de mogelijkheid om
toegang te verschaffen tot de verslagen van 2011 en 2012.”

Met betrekking tot de aanvraag om een kopie van het register
openbaarheid van bestuur deelt hij het volgende mee:
“Wij houden een register openbaarheid van bestuur bij. Dat is niet gebeurd
vanaf 1 juli
1994, datum van inwerkingtreding van de wet openbaarheid van bestuur. De wet
geeft zeer weinig uitleg bij het register en legt geen vormvereisten op. De wet
zegt alleen dat de aanvragen volgens datum van ontvangst moeten bijgehouden
worden. Het register dat wij gebruiken, is opgemaakt in excel. Voor de periode
2011-2012 en 2020 hebben we vier aanvragen teruggevonden, waaronder drie
op naam van dhr. De Mol (2 in 2012 en 1 in 2020). We hebben de
persoonsgegevens voor het ene dossier dat niet op naam staat van dhr. De Mol
verwijderd met het oog op verzending naar dhr. De Mol (zie bijlage).”

Daarnaast wordt melding gemaakt over informatie van door hem
ingediende klachten:
“Wat de informatie over ingediende klachten betreft kan ik U melden dat in 2012
geen informatie aan klagers werd bezorgd, op dat ogenblik de regel was die gold
voor de behandeling van tuchtklachten bij het merendeel van Vrije Beroepen.
Dat de klager informatie krijgt over het beschikkend gedeelte is voorzien in de
procedure bij het BIV en nu ook bij het ITAA (artikel 71, § 3, van het koninklijk
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besluit van 11 september 2020 tot vaststelling van de nadere regels van het
openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants
en de toekenning van de hoedanigheid aan de personen van derde landen en
aan de rechtspersonen, de regels inzake de werking van het Instituut en de
voorwaarden inzake beroepsverzekering). De regelgeving voor de landmetersexperten voorziet (nog) niet uitdrukkelijk.”

1.3. Bij e-mail van dezelfde datum verzoekt de aanvrager de Commissie
voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling
openbaarheid van bestuur (hierna: de Commissie) om een advies.
2. De beoordeling van de aanvraag
De Commissie is van oordeel dat het verzoek om advies niet in
overeenstemming met artikel 8, § 2 van de wet van 11 april 1994
‘betreffende de openbaarheid van bestuur’ (hierna: wet van 11 april 1994)
werd ingediend. De aanvrager heeft immers nagelaten om tegelijkertijd
met het verzoek om advies aan de Commissie een verzoek tot
heroverweging bij de Federale Raad voor Landmeters-experten in te
dienen.

Brussel, 23 november 2020.
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