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1. Een overzicht 

 

1.1. Bij e-mail van 5 december 2022 verzoekt X aan Infrabel om meer 

te vernemen over de plannen van Infrabel om de spoorwegovergang op de 

Kampweg-Meiboomweg op buurtweg nr. 124 ter Erpe-Mere af te 

schaffen. 

 

1.2. Omdat hij nog geen reactie heeft gekregen op zijn verzoek, 

herhaalt de aanvrager zijn verzoek bij e-mail van 7 januari 2023. 

 

1.3. Bij e-mail van 9 januari 2023 meldt Infrabel dat Infrabel nog in 

overleg is met de gemeente en dat van zodra hier een beslissing over is 

genomen, nadere informatie zal worden verstrekt. Op dit ogenblik 

kunnen hem geen verdere details worden bezorgd. 

 

1.4. Bij e-mail van dezelfde dag verzoekt de aanvrager aanvullende 

informatie: waarover wordt overlegd met de gemeente en wat is daar zo 

vertrouwelijk aan is. 

 

1.5. Bij e-mail van 11 januari 2023 antwoordt Infrabel dat zij op dit 

ogenblik nog geen verdere informatie kan bezorgen. 

 

1.6. Bij e-mail van 21 januari 2023 wijst de aanvrager Infrabel op dat de 

plannen van Infrabel al in de krant staan. Hij vraagt hem dringend alle 

relevante documenten over het dossier te bezorgen. 

 

1.7. Bij e-mail van 25 januari 2023 toont Infrabel zich bereid om zijn 

plannen kort toe te lichten via een teams-overleg. 

 

1.8. Bij e-mail van 26 januari 2023 stelt de aanvrager dat hij spoedig via 

e-mail een kopie van het dossier wenst en informatie over de verdere 

procedure. 

 

1.9. Bij e-mail van 8 februari 2023 meldt de aanvrager aan Infrabel dat 

hij nog steeds geen informatie heeft ontvangen en dat hij zich genoodzaakt 

ziet om een klacht in te dienen bij de bevoegde federale diensten. 

 

1.10. Bij e-mail van 13 februari 2023 verzoekt de aanvrager de 

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van 
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bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur (hierna: 

Commissie) om advies. 

  

2. De ontvankelijkheid van de aanvraag 

 

De Commissie oordeelt dat het verzoek om advies niet ontvankelijk is. 

Artikel 8, § 2 van de wet van 11 april 1994 ‘betreffende de openbaarheid 

van bestuur’ bepaalt immers dat wanneer een aanvrager moeilijkheden 

ondervindt om toegang te krijgen tot een bestuursdocument, hij een 

verzoek tot heroverweging kan indienen bij de betrokken federale 

administratieve overheid. Hij dient dan ook tegelijkertijd een verzoek om 

advies in te dienen bij de Commissie. De aanvrager heeft evenwel 

nagelaten tegelijkertijd een verzoek tot heroverweging in te dienen, zodat 

aan de voorwaarden van artikel 8, § 2 van de wet van 11 april 1994 niet is 

voldaan. 
 

 

 

Brussel, 9 maart 2023. 
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