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1. Een overzicht 

 

1.1. Bij e-mail van 18 januari 2021 vraagt de heer X aan het Belgisch 

Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) om een kopie te 

ontvangen van de data met betrekking tot de vergunningen die verwerkt 

zijn in de toepassing “E-Loket”. Hij stelt dat deze gegevens zullen worden 

verwerkt onder strikte confidentialiteit. 

 

1.2. Bij e-mail van 15 februari 2021 stuurt de aanvrager een herinnering 

aan het BIPT. 

 

1.3. Bij e-mail van 16 februari 2021 bezorgt het BIPT een 

ontvangstbevestiging aan de aanvrager. Er wordt op gewezen dat het 

huidig e-loket is bedoeld om de klanten te informeren over hun eigen 

vergunningen en niet als communicatiemiddel naar het grote publiek. De 

wet van 11 april 1994 ‘betreffende de openbaarheid van bestuur’ (hierna: 

de wet van 11 april 1994) bevat ook een aantal uitzonderingen gerelateerd 

aan onder andere veiligheid en concurrentie. Ongeacht het definitieve 

antwoord over het verzoek meldt het BIPT de aanvrager dat het 

onmogelijk zal zijn om alle data hierover te bekomen, gezien daarin 

bijvoorbeeld ook de frequenties van politiediensten en veiligheidsdiensten 

zitten. 

 

1.4. Bij e-mail van 22 februari 2021 oordeelt het BIPT dat het verzoek 

te vaag is geformuleerd en wijst de aanvraag af op grond van artikel 6, § 3, 

4°, van de wet van 11 april 1994. 

 

1.5. Bij e-mail van 23 februari 2021 dient de aanvrager een nieuw 

verzoek in en vraagt alle data met betrekking tot alle vergunningen die ter 

beschikking gesteld worden via de toepassing E-loket, exclusief de 

gegevens waarop de wet van 11 april 1994  “uitzonderingen voor inroept”. 

Hij verduidelijkt dat onder alle data hij verstaat: gegevens van het dossier 

en de klant en specifieke gegevens van de vergunning, waaronder 

algemene vergunning gegevens, gemeenschappelijke technische gegevens, 

site lijst en beschrijving, toewijzingslijst met frequenties, … Onder alle 

vergunningen verstaat hij straalverbindingen, basisstations, relaisstations, 

transportabele stations, draagbare- en mobiele stations, audio- en 

videoverbindingen, … Deze opsommingen zijn niet-exhaustief en dienen 

enkel ter verduidelijking van de aanvraag. 
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1.6. Omdat hij geen reactie ontvangt binnen de door de wet van 11 april 

1994 bepaalde termijn van dertig dagen dient hij op 2 april 2021 een 

verzoek tot heroverweging in bij het BIPT. 

 

1.7. Bij e-mail van dezelfde dag verzoekt zij de Commissie voor de 

toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling 

openbaarheid van bestuur (hierna: de Commissie) om een advies. 

 

2. De ontvankelijkheid van de aanvraag 

 

De Commissie is van oordeel dat het verzoek om advies niet-ontvankelijk 

is. De aanvraag van 23 februari 2021 verschilt immers in niets van de 

aanvraag van 18 januari 2021, zodat de e-mail van 23 februari 2021 moet 

worden beschouwd als het verzoek tot heroverweging. Op dat ogenblik 

heeft de aanvrager nagelaten om gelijktijdig een verzoek om advies te 

richten aan de Commissie. Ondertussen is overigens over dat verzoek tot 

heroverweging al een stilzwijgende weigeringsbeslissing, tot stand 

gekomen. In dit geval is de Commissie hoe dan ook niet langer bevoegd. 

 

De Commissie wenst de aanvrager er evenwel op te wijzen dat wat hij 

beoogt met zijn aanvraag eigenlijk ook een verzoek om hergebruik betreft 

waarop de wet van 4 mei 2016 ‘inzake het hergebruik van 

overheidsinformatie’ van toepassing is. Hij stelt immers dat “deze gegevens 

zullen worden verwerkt onder strikte confidentialiteit”. Hergebruik is 

volgens artikel 2, 4° van deze wet “het gebruik van bestuursdocumenten 

waarover de overheden beschikken, voor commerciële of niet-

commerciële doeleinden andere dan het oorspronkelijke doel van het 

vervullen van openbare taken waarvoor de bestuursdocumenten zijn 

geproduceerd.” Zelfs wanneer hij de toegang tot bepaalde gegevens zou 

kunnen uitoefenen, dan nog betekent dit niet dat hij die gegevens zou 

kunnen hergebruiken. Hij dient daartoe ook een aanvraag in te dienen in 

het kader van deze laatste wet. 

 

Brussel, 19 april 2021. 

 

 

 

 F. SCHRAM K. LEUS  

 secretaris voorzitster 


