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INLEIDING 
 

De voorliggende masterproef betreft een rechtssociologisch en proceseconomisch onderzoek 

naar enkele bestuurlijke beroepen in België en het Vlaams Gewest. 

Het doel van de scriptie is er op de eerste plaats op gericht te achterhalen in welke mate 

administratieve beroepen effectief en efficiënt zijn.  

 

Er zal voor de thesis gebruik gemaakt worden van de klassieke formele rechtsbronnen zoals 

wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Daarnaast is een belangrijk gedeelte van de analyse 

gesteund op field research om de efficiëntie en effectiviteit ten gronde en in de praktijk te 

kunnen ontleden. Bij die field research wordt gebruik gemaakt van cijfermateriaal, verslagen 

en informatie van verschillende overheidsdiensten. De masterproef betreft dus geen klassieke 

literatuurstudie wat betekent dat de omvangrijkheid van informatie afkomstig uit de 

overheidsdiensten uitgebreider zal zijn dan de informatie uit academische literatuur.   

 

De opbouw van deze paper bestaat uit twee luiken. 

Vooreerst is er een kort theoretisch gedeelte waarin de administratieve beroepen beschreven 

worden vanuit het perspectief die relevant is voor het uiteindelijke onderzoek in Deel II van 

de masterproef. Het tweede luik bestaat uit het onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie 

van bestuurlijke beroepen. Uiteindelijk worden al de verworven gegevens gefilterd in een 

algemene conclusie. 

 

De beroepen die zullen worden behandeld zijn administratieve beroepen, inzonderheid met 

betrekking tot geregionaliseerde aangelegenheden binnen het Vlaamse Gewest of op federaal 

vlak. 

 

In het bijzonder zal de masterscriptie de administratieve beroepen behandelen met betrekking 

tot volgende thema‟s: 

- openbaarheid van bestuur; 

- schorsing van de werkloosheidsuitkering; 

- personenbelasting; 

- toelating of weigering van een bouwvergunning. 

 

De voornoemde bestuurlijke beroepen zullen worden onderzocht aan de hand van 

voornamelijk negen verschillende criteria zijnde: 

- de procedure van het instellen van het betreffende beroep; 

- de termijn van het beroep; 

- het beroepsorgaan; 

- het jurisdictioneel beroep; 

- ontvankelijkheid en motivering; 

- gegrondheid en motivering; 

- advocaat, meer succes? (bij schorsing werkloosheidsuitkering ook: vakbond , meer 

succes?); 
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- bepaalde tendensen?; 

- bemerkingen, vastellingen en meest voorkomende thema‟s. 

 

Bij de uiteenzetting in Deel II, Titel 1 van de verschillende onderzoekscriteria zal 

gemotiveerd worden waarom die criteria gehanteerd worden bij de thesis en waarom zij een 

bijdrage en een meerwaarde bieden in het onderzoek. Daarenboven zal er ook rekening 

worden gehouden met kritische beschouwingen van mensen die zich dagdagelijks of 

academisch geconfronteerd zien met de voorliggende materie. 

  

Bij de field research van de verschillende thema‟s wordt de meest recente en zo volledig 

mogelijke overheidsinformatie gebruikt. Zo zal er in het kader van openbaarheid van bestuur 

voornamelijk gewerkt worden met informatie uit het jaar 2010. Aangaande de analyse van 

bestuurlijke beroepen inzake schorsing van werkloosheid en van bestuurlijke beroepen inzake 

de bouwvergunning zal er eveneens voornamelijk gebruik gemaakt worden van informatie uit 

het jaar 2010. Betreffende het beroep inzake de personenbelasting zal bepaalde informatie 

afkomstig zijn uit het jaar 2009 en het jaar 2007. Aangaande het geografisch gebied 

waarbinnen het onderzoek zal verlopen verschilt dit van thema tot thema. Inzake de 

openbaarheid van bestuur zal er enerzijds worden gekeken naar geheel België en anderzijds 

ook naar Vlaanderen. Betreffende het bestuurlijk beroep inzake de schorsing van de 

werkloosheid en het bestuurlijk beroep inzake de personenbelasting zal er worden gekeken 

naar geheel België. Voor het administratief beroep inzake de bouwvergunning zal er gekeken 

worden naar de provincie Oost-Vlaanderen.  
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DEEL I: HET BESTUURLIJK BEROEP 
 

 

1. ALGEMEEN 
 

1. Conform artikel 28 van de Grondwet heeft elke burger het recht om verzoekschriften bij de 

openbare overheden in te dienen. In ruime zin geïnterpreteerd kan een administratief beroep 

dus altijd worden ingesteld bij een overheidsinstantie.
1
 Het bestuurlijk beroep is gericht aan 

een orgaan van actief bestuur, aan een bestuurlijke overheid die in dat kader geen 

jurisdictionele bevoegdheid uitoefent.
2
 

 

Door middel van het bestuurlijk beroep kan de burger een beslissing van een overheid in 

vraag stellen bij diezelfde of bij een andere of een hogere overheid. Het administratief beroep 

is in die context een belangrijk instrument van de rechtsbescherming tegen de overheid.
3
Te 

benadrukken valt wel dat een specifiek administratief beroep met correcte procedurele 

voorschriften en termijnen, andere beroepsmogelijkheden uitsluit.
 4
Door bestuurlijk beroep 

aan te tekenen, wil de burger een vorige beslissing van de overheid aanvechten en wil hij een 

nieuwe beslissing verkrijgen.
5
 Ingeval er geen oplossing kan worden gevonden met de 

bestuursoverheid door middel van het administratief beroep, blijft steeds de mogelijkheid van 

een jurisdictioneel beroep.
6
 

 

2. Er bestaan verschillende soorten bestuurlijke beroepen. Om de verschillende beroepen van 

elkaar te onderscheiden kan er gekeken worden naar het orgaan waarbij men het beroep 

instelt. In dit geval zal het een willig beroep, een hiërarchisch beroep of een beroep bij de 

toezichthoudende overheid betreffen. Een andere manier om de administratieve beroepen van 

elkaar te onderscheiden, is te kijken of er een uitdrukkelijke normatieve bron voorradig is die 

het administratief beroep regelt. Hieronder worden de verschillende soorten administratieve 

beroepen uitvoerig beschreven.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Art. 28 Gw., BS 17 februari 1994. 

2
 A. MAST, Overzicht van het Belgisch administratief recht,  Mechelen, Kluwer, 2009, 783. 

3
 K. WOUTERS, Het administratief beroep, Antwerpen, Maklu, 2008, 251. 

4
 RvS, Leenaerts, nr. 53.223, 10 mei 1995; L. VENY en E. DE MUNCK, “Effectiveness of Administrative Appeals  

within the framework of Administrative Justice in Belgium”, TRAS 2011, 278. 
5
 M. CROMHEECKE, “Het willig administratief beroep”, TGem 1998,  224. 

6
 A. MAST, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2009, 783. 
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2. BEGRIP EN SOORTEN 
 

2.1. Begrip 

 

3. Aangezien geen enkele rechtsregel de notie “bestuurlijk beroep” definieert, moeten we ons 

tot de rechtsleer wenden om er een omschrijving van te vinden. De rechtsleer omschrijft het 

administratief beroep als:
 7

 

Een beroep dat wordt ingesteld bij een orgaan van het actief bestuur en dat ertoe strekt een 

beslissing van het orgaan zelf, of, van een hiërarchisch ondergeschikt orgaan, van een onder 

toezicht staand orgaan of van een andere administratieve overheid, te doen intrekken, 

vernietigen, te wijzigen of dat, indien dergelijke beslissing werd genomen, beoogt alsnog een 

beslissing te bewerkstelligen.   

 

4. Het hof van Cassatie omschrijft het begrip administratieve overheid als een orgaan dat de 

bevoegdheid heeft om éénzijdige bindende beslissingen te nemen.
8
  

 

2.2. Soorten 

 

2.2.1. Het orgaan waarbij men het beroep instelt 

 

2.2.1.1. Het willig beroep of oneigenlijk beroep 

 

5. Wanneer een beroep wordt ingediend bij een orgaan die de bestreden beslissing genomen 

heeft (of het orgaan die net geen beslissing genomen heeft) , dan behelst het een willig of 

oneigenlijk beroep. Degene die het beroep indient, vraagt aan het orgaan van actief bestuur 

die de beslissing genomen heeft om de beslissing in te trekken, op te heffen, te wijzigen, te 

herzien of alsnog een beslissing te nemen.
9
 Aangezien het willig beroepsorgaan niet snel terug 

zal komen op een eerder genomen beslissing, tenzij er nieuwe gegevens verschijnen of 

ernstige fouten worden aangetoond, zal dit voor de burger niet steeds de verwachte efficiëntie 

en effectiviteit bevatten.
10

 In het raam van dit werkstuk zal er bijgevolg aan worden 

voorbijgegaan.  

 

2.2.1.2. Het hiërarchisch beroep 

 

6. Met een hiërarchisch beroep wordt bedoeld het beroep dat aangetekend is aan de 

hiërarchische overste van degene die de beslissing nam of die de beslissing had moeten 

nemen, met als doel dat die overste de oorspronkelijke beslissing zal herzien of dat er een 

beslissing zal worden genomen. Zoals hiervoor reeds voor het willig beroep werd opgemerkt, 

                                                 
7
 J. DUJARDIN en J. VANDE LANOTTE, Publiekrechtelijk begrippenboek, Brugge, Die Keure, 2008, 1. 

8
 F. VANDENDRIESSCHE, “De invulling van het begrip administratieve overheid na de arresten Gimvindus en    

Batc van het Het Hof van Cassatie”, RW 2000-2001,  501-502. 
9
 M. CROMHEECKE, “Het willig administratief beroep”, TGem 1998, 230. 

10
 A. MAST, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2009, 786. 
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is aan te stippen dat door de hiërarchische structuur van ons overheidsbestel de burger met 

betrekking tot de efficiëntie en effectiviteit van het hiërarchisch beroep zal moeten vaststellen 

dat de ambtenaar in kwestie meestal de orders zal opgevolgd hebben van de hogere overheid. 

Aldus zullen de slaagkansen van een succesvol hiërarchisch beroep eveneens beperkt zijn.
11

  

 

2.2.1.3. Het beroep op de toezichthoudende overheid 

 

7. Bij een beroep op de toezichthoudende overheid zal de burger zijn beroep instellen bij de 

overheidsinstantie die krachtens een wettelijke norm bevoegd is om bestuurlijk toezicht uit te 

oefenen op de overheid die een beslissing heeft genomen. De toezichthoudende overheid zal 

hierbij worden gevraagd om de beslissing te vernietigen of te schorsen, uitzonderlijk nog in 

het Vlaamse Gewest niet goed te keuren.
12

 Zij kan, gelet op de autonomie van decentrale 

overheden de kwestieuze beslissing niet wijzigen.
13

  

 

2.2.2. Het al dan niet aanwezig zijn van een uitdrukkelijke normatieve regeling 

 

8. Indien er geen uitdrukkelijke normatieve regeling aanwezig is er sprake van een niet-

georganiseerd bestuurlijk beroep, in het tegenovergestelde geval kan er van een georganiseerd 

bestuurlijk beroep worden gesproken.
14

 Het grootste verschil tussen een georganiseerd 

bestuurlijk beroep en een niet-georganiseerd bestuurlijk beroep bestaat in het feit dat bij een 

georganiseerd bestuurlijk beroep de overheid verplicht is om een beslissing te nemen.
15

 

 

2.2.2.1. Het niet-georganiseerd bestuurlijk beroep 

 

9. Indien in een wet, decreet of ordonnantie geen bestuurlijke beroepsprocedure is opgelegd 

en uitgewerkt, spreekt de rechtsleer van een niet-georganiseerd beroep; dit beroep kan dan 

ook steeds worden ingesteld. Bijgevolg zijn het willig beroep en het hiërarchisch beroep 

meestal niet-georganiseerde beroepen; de wetgever kan wel een regeling van dit beroep in een 

specifiek geval uitwerken, bv. om aan het beroep een schorsende werking toe te kennen, in 

dat geval zou het dan gaan om een georganiseerd beroep dat wel zijn willig of hiërarchisch 

karakter blijft behouden.
16

  

 

10. Algemeen valt te stellen dat er geen formele voorwaarden zijn voorgeschreven voor het 

indienen van een ontvankelijk niet-georganiseerd administratief beroep. Hoewel er geen 

termijn moet worden gerespecteerd bij het instellen van een administratief beroep, moet er  

toch rekening worden gehouden  met de periode van 60 dagen waarbinnen beroepen bij de 

Raad van State moeten worden ingediend.
17

 Een niet-georganiseerd beroep heeft geen 

                                                 
11

A. MAST, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2009, 787. 
12

 K. WOUTERS, Het administratief beroep, Antwerpen, Maklu, 2008, 259. 
13

C. CAMBIER, Droit Administratif, Brussel, Larcier, 1968, 455.   
14

 RvS, Vanwynsberghe, nr. 6243, 2 mei 1958. 
15

 RvS, Seunens, nr. 21.992, 9 februari 1982; P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2002, 

283. 
16

K. WOUTERS, Het administratief beroep, Antwerpen, Maklu, 2008, 260.  
17

 M. CROMHEECKE, “Het willig administratief beroep”, TGem 1998, 227. 
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opschortende werking; immers indien elk administratief beroep een opschortende werking 

zou hebben, dan zou de openbare dienst niet meer naar behoren kunnen functioneren. Een 

overheidsbeslissing is derhalve rechtmatig tot het vermoeden van wettigheid weerlegd is. De 

beslissing van een overheid moet hoe dan ook uitgevoerd worden tot het beroepsorgaan een 

beslissing heeft genomen binnen de te behandelen casus en dit tot ze door een rechter uit de 

rechtsorde is verwijderd.
18

 

 

2.2.2.2. Het georganiseerd bestuurlijk beroep 

 

11. Ingeval het bestuurlijk beroep uitdrukkelijk door een wet, decreet of ordonnantie 

georganiseerd is, betreft het een georganiseerd bestuurlijk beroep. Dit georganiseerd karakter 

kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de aanwijzing van de personen die het beroep kunnen 

instellen, op de termijnen waarin het beroep moet worden ingediend of de instantie waarbij 

het beroep moet worden ingediend of de termijnen waarbinnen uitspraak moet worden 

gedaan.
19

 Indien een bepaalde bestuurlijke beroepsprocedure is uitgewerkt in een normatieve 

regeling, betekent dit echter nog niet dat het onmiddellijk een georganiseerd administratief 

beroep behelst; het moet tevens een uitvoerbare beslissing bevatten. Het hoofdkenmerk van 

een georganiseerd bestuurlijk beroep bestaat erin dat het bestuur een verplichting heeft om op 

het beroep te antwoorden.
20

  

 

12. Het beroepsorgaan dat zal oordelen over een georganiseerd administratief beroep, is 

doorgaans een hoger bestuursorgaan dan het initiële bestuursorgaan. De appellant heeft de 

ambitie om de initiële beslissing te veranderen in een besluit dat zijn eigen belang nastreeft. 

Enkel personen of instanties die expliciet zijn genoemd in de wettelijke grondslag van het 

georganiseerd administratief beroep, kunnen er gebruik van maken. Eenmaal dat de casus aan 

het beroepsorgaan is voorgelegd, is zij verplicht een uitspraak te doen. De appelinstantie kan 

de oorspronkelijke beslissing hervormen en zelf oordelen over de zaak.
21

 

 

13. Vooraleer een beroep ontvankelijk verklaard zal worden bij de Raad van State, moet het 

georganiseerd administratief beroep worden uitgeput.
22

 Toch heeft de Raad van State
23

 ook in 

een aantal gevallen het beroep wel ontvankelijk bevonden zonder uitputting van het 

georganiseerd administratief beroep; dit is bijvoorbeeld het geval indien de overheid het 

georganiseerd bestuurlijk beroep niet duidelijk gereglementeerd had, aangezien er door de 

bestuurlijke overheid geen beroepsinstantie was samengesteld. Volgens de rechtsleer 

domineert in dat geval het algemene beginsel van behoorlijk bestuur die het bestuur verplicht 

                                                 
18

 L. VENY en E. DE MUNCK, “Effectiveness of Administrative Appeals within the framework of Administrative 

Justice in Belgium”, TRAS 2011, 280. 
19

 C. DE ROY, Het georganiseerd administratief beroep, Mechelen, Kluwer, 2003, 8. 
20

 RvS, Baert, nr. 56.211, 13 november 1995, TGem 1996, p. 101; M. CROMHEECKE, “Het willig administratief 

beroep”, TGem 1998, 232-233. 
21

 J. GORIS, “Het georganiseerd bestuurlijk beroep en het algemeen bestuurlijk toezicht: de soms vage 

scheidingslijn wordt steeds vager”, TGem 2007, afl. 3, 189-194. 
22

 RvS, VZW Turkse Islamitische stichting van België, nr. 39.135, 31 maart 1992; RvS, Bax, nr. 58.926, 28 

maart 1996. 
23

 RvS, Boedt, nr. 22437, 8 juli 1982; RvS, De Nijs, nr. 53.425, 29 mei 1995; RvS, Debauve, nr. 40.575, 2 

oktober 1992. 
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om binnen een redelijke termijn een beslissing te nemen.
24

De beroepsmogelijkheid bij de 

Raad van State kan niet de bedoeling hebben dat het georganiseerd administratief beroep 

wordt overgeslagen. Indien de appellant het georganiseerd beroep niet vooraf benut dan zal de 

Raad van State ambtshalve de onontvankelijkheid van het appel wijzen.
25

 

 

 

3. ONDERSCHEID MET JURISDICTIONEEL BEROEP 
 

14. Wat een administratief beroep is werd hierboven reeds omschreven.
26

 Een jurisdictioneel 

beroep wordt door de rechtsleer als volgt gedefinieerd:
 27

 Een beroep dat wordt ingesteld bij 

een rechtscollege van de rechterlijke orde, bij een administratief rechtscollege of bij een 

buitengerechtelijk rechtscollege of zelfs een orgaan van het actief bestuur dat rechtsprekende 

bevoegdheid uitoefent, en dat leidt tot een beslissing met een specifieke draagwijdte welke, 

steunend op een rechtsregel en bekleed met gezag van een gewijsde, een einde maakt aan het 

geschil. Aldus kunnen we stellen dat een jurisdictioneel beroep wordt ingesteld bij een 

rechtscollege of bij een orgaan dat rechtsprekende bevoegdheid uitoefent en waarvan de 

beslissing met gezag van gewijsde is bekleed.
28

 

 

15. De rechtsleer is de mening toegedaan dat een administratief beroep weinig formalisme en 

kosten met zich meebrengt, terwijl aan een jurisdictioneel een steviger prijzenkaartje en meer 

formaliteiten kleven. Het bestuurlijk beroepsorgaan is verder niet gebonden door het 

beschikkingsbeginsel, de waarborgen van artikel 6 van het Europees verdrag voor de Rechten 

van de Mens zijn niet van toepassing, maar de rechten van de verdediging worden 

gewaarborgd door de beginselen van behoorlijk bestuur. De bestuurlijke appelinstelling neemt 

een administratieve beslissing in tegenstelling tot een jurisdictionele appelinstelling die een 

jurisdictionele beslissing neemt.
29

 

 

16. Het bestuurlijk beroep wordt ingesteld bij een orgaan van actief bestuur dat geen 

rechtsprekende functie uitoefent. Aan een administratief beroep is geen gezag van gewijsde 

verbonden.
30

 Het administratief beroepsorgaan heeft een ruimere beoordelingsvrijheid dan de 

rechter omdat de bestuurlijke appelinstantie zowel over de wettigheid als over de 

opportuniteit van een beslissing kan oordelen.
31

 

 

                                                 
24

 P. POPELIER, “Over de uitputting van het georganiseerd administratief beroep als ontvankelijkheidsvoorwaarde 

voor een beroep bij de Raad van State”, RW 1999-2000,  851. 
25

 RvS, nr. 174, 9 december 1949; RvS, nr. 13.030, 19 juni 1968; RvS, nr. 47.824, 9 juni 1994; RvS, nr. 79.293, 

16 maart 1999; RvS, nr. 115.186, 29 januari 2003; RvS, nr. 135.583, 30 september 2004; J. GORIS, “De gevolgen 

van het niet tijdig instellen van een georganiseerd administratief beroep”, RW 2004-2005, afl. 41, 1622. 
26

 Supra  nr. 3. 
27

 J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 660.   
28

 A. MAST, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2009,  783. 
29

 C. DE ROY, Het georganiseerd administratief beroep, Mechelen, Kluwer, 2003, 3-4. 
30

 A. MAST, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2009, 783. 
31

 F. SCHRAM, Openbaarheid van bestuur, Brugge, Die Keure, 2003, 120; A. MAST, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2009, 784-785. 
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17. Ook op het vlak van de  procedure verschilt een administratief beroep van een 

jurisdictioneel beroep. Dit zullen we zien in de bespreking bij Deel 2 van deze masterproef 

waarin de analyse van het jurisdictioneel beroep ook een deel uitmaakt van het onderzoek. 
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DEEL II:  ONDERZOEK VAN BESTUURLIJKE 

BEROEPEN 
 

 

1. ONDERZOEKSCRITERIA 
 

18. Zoals reeds vermeld in de inleiding, behelst de masterproef een rechtssociologisch en 

proceseconomisch onderzoek. Met andere woorden, zowel het recht als de sociale context zal 

worden geanalyseerd. Daarenboven zal er worden onderzocht in welke mate de procesregels 

efficiënt worden toegepast, en moet er te worden nagegaan of er met de behoefde zuinigheid 

van procesregels te werk kan worden gegaan en te werk gegaan is.
32

 Het komt er voor de 

effectiviteit en efficiëntie van de bestuurlijke beroepen op neer dat die beroepen snel, 

goedkoop en met het oog op de best mogelijke kwalitatieve rechtsbescherming verlopen.  

 

Om tot een goed onderzoek te komen van de vier verschillende onderwerpen betreffende 

bestuurlijke beroepen zal er op grond van negen criteria gewerkt worden. Sommige criteria 

zullen onderzocht worden binnen het theoretische luik van de masterproef, andere criteria 

zullen onderzocht worden binnen het field research luik van de masterproef. Desgevallend 

zullen afhankelijk van het te behandelen onderwerp ook meer gepersonaliseerde criteria 

worden aangewend.  

 

Afhankelijk van het te behandelen beroep zal het ene criterium meer doorslaggevend zijn dan 

het andere. Ook moet er worden opgemerkt dat over het ene beroep meer informatie 

beschikbaar en bereikbaar is dan over een ander beroep. Aldus zou het kunnen dat de 

bespreking van het ene beroep uitgebreider is dan de bespreking van een ander beroep. Dit 

betekent echter niet dat een beperktere omvang van beschikbare informatie afbreuk zou doen 

aan de kwaliteit van het onderzoek.  

 

Daarenboven zal ook rechtsleer worden aangewend die kan bijdragen tot de analyse en de 

besluitvorming. De eerder theoretische criteria die aangehaald zullen worden in het onderzoek 

zijn de procedure van het beroep; de termijn van het beroep; het beroepsorgaan en de analyse 

van het jurisdictioneel beroep. Die theoretische kennis is nodig om de sociale context van de 

beroepen te verstaan alsook om te weten welke de procesregels zijn teneinde te kunnen 

uitmaken of ze al dan niet effectief en efficiënt kunnen worden toegepast. De criteria die 

eerder kaderen binnen het field research aspect van deze masterproef zijn de ontvankelijkheid 

van de beroepen; de gegrondheid van de beroepen; de vraag of de beroeper meer succes heeft 

met een advocaat of met enige andere vorm van bijstand; de vraag of er bepaalde tendensen 

waarneembaar zijn; en welke de bemerkingen en meest voorkomende thema‟s zijn. Die meer 

praktijkgerichte analyse is onontbeerlijk om te achterhalen in welke sociale context we ons 

begeven en of de procesregels efficiënt worden aangewend.  

                                                 
32

 K. WAGNER, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen,  Maklu, 2007, 67. 
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Op het einde van de analyse van elk onderwerp zal een besluit worden gegeven. Die besluiten 

vormen dan ook de grondslag voor het algemene besluit om globaal na te gaan in welke mate 

de behandelde bestuurlijk beroepen effectief en efficiënt zijn. 
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2. BESTUURLIJK BEROEP INZAKE OPENBAARHEID VAN  

    BESTUUR 

  

19. Volgens artikel 32 van de Grondwet heeft iedereen het recht om een bestuursdocument te 

raadplegen en er een afschrift van te krijgen, tenzij een normatieve bron anders bepaald.
33

 

 

2.1. Federale regeling van bestuurlijke beroepsmogelijkheden inzake 

openbaarheid van bestuur  

 

2.1.1. Openbaarheidswet 

 

20. De wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur (hierna ook 

openbaarheidswet genoemd) geeft het recht aan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon om 

bestuursdocumenten in te zien. Daarenboven kan de verzoeker van de documenten er uitleg 

over krijgen en er eveneens een afschrift van ontvangen. Er is geen belang vereist voor de 

kennisname van de documenten, tenzij de aanvraag betrekking heeft op documenten van 

persoonlijke aard.
34

 De betrokken bestuursinstantie kan de openbaarmaking van de 

documenten slechts weigeren indien er wettelijke uitzonderingsgronden zijn.
35

 De 

openbaarheidswet is van toepassing op administratieve overheden die tot de federale 

bevoegdheid behoren. Het gaat om administratieve overheden in de zin van artikel 14 van de 

gecoördineerde wetten op de Raad van State.
36

 Onder bestuursdocument wordt alle informatie 

bedoeld waarover administratieve overheden beschikken. Het behelst alle beschikbare 

informatie zoals bijvoorbeeld schriftelijke stukken, statistieken, films, foto‟s, deze 

voorbeelden hebben allen een openbaar karakter, tenzij er een uitzonderingsgrond moet 

worden toegepast. Ook alle documenten die op enigerlei wijze verband houden met een 

beslissing, komen in aanmerking als zijnde bestuursdocumenten.
37

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 Art. 32 Gw., BS 17 februari 1994.  
34

 Art. 4 Wet 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, BS 30 juni 1994. 
35

 Art. 6 Wet 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, BS 30 juni 1994; Art. 9 Wet 11 april 1994 

betreffende de openbaarheid van bestuur, BS 30 juni 1994. 
36

Art. 1 Wet 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, BS 30 juni 1994. 
37

Art. 1 Wet 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, BS 30 juni 1994; 

Voorstel van de regering tot invoering van artikel 32 Gw., Parl.St. Kamer 1992-93, nr. 839/1, 5. 
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2.1.2. Het bestuurlijk beroep 

 

21. Iemand die moeilijkheden heeft om een inzage of kopij van een bestuursdocument te 

verkrijgen, kan een verzoek tot heroverweging richten tot de betrokken administratieve 

overheid; die overheid is de overheid bij wie het oorspronkelijke verzoek werd ingediend.
38

 

De aanvrager moet gelijktijdig een verzoek richten aan de Commissie voor de toegang tot 

bestuursdocumenten. Die commissie is een onafhankelijk adviesorgaan en de afdeling 

openbaarheid van bestuur van die Commissie bestaat uit zes leden onder wie een voorzitter 

die een lid is dan de Raad van State en een lid-secretaris, deze secretaris heeft echter niet 

stemgerechtigd.
39

  

De commissie beschikt over een termijn van dertig dagen na ontvangst van het verzoek om 

advies, om haar advies aan de rechtszoeker en aan de betrokken administratieve overheid te 

verlenen.
40

  

Indien de commissie niet tijdig haar advies kan verlenen, wordt aan het advies voorbijgegaan. 

De bestuurlijke overheid moet binnen vijftien dagen na ontvangst van het advies of na verloop 

van de termijn, waarbinnen het advies had moeten zijn gegeven, haar beslissing meedelen aan 

de rechtzoekende burger en aan de commissie. Indien de verzoeker geen beslissing ontvangt 

binnen de vooropgestelde termijn, dan wordt de bestuurlijke overheid geacht een afwijzende 

beslissing te hebben genomen. Dit houdt echter niet in dat de bestuurlijke overheid daarna 

geen beslissing meer kan nemen die de afwijzende beslissing vervangt. Indien de overheid 

nadien een uitdrukkelijke beslissing neemt, dan moet het beroep zich tegen die beslissing 

richten en niet langer tegen de stilzwijgende beslissing.
 41

  

22. De commissie is niet bevoegd om een advies te geven wanneer er een geschil hangende is 

voor de administratieve of jurisdictionele rechter, zo niet zou zij zich mengen in een 

jurisdictionele aangelegenheid.
42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 Artikel 8 §2 Wet 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, BS 30 juni 1994. 
39

 Artikel 3 KB 29 april 2008 betreffende de samenstelling en werkwijze van de Commissie voor de toegang tot 

en het hergebruik van bestuursdocumenten afdeling openbaarheid van bestuur, BS 8 mei 2008; F. SCHRAM, 

Openbaarheid van bestuur, Brugge, Die keure, 2003, 121.  
40

 Artikel 8 §2 Wet 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, BS 30 juni 1994.  
41

 Artikel 8 §2 Wet 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, BS 30 juni 1994. 
42

 F. SCHRAM, Openbaarheid van bestuur, Brugge, Die keure, 2003, 121-122. 
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2.1.3. Ontvankelijkheid en gegrondheid van de adviezen en hun motivering 

 

23. De Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten afdeling 

openbaarheid van bestuur ontving in het jaar 2010 drie-enzeventig adviesaanvragen. Van die 

drie-enzeventig aanvragen bracht ze twee-enzeventig  adviezen uit. Daarenboven werden er   

twee adviesaanvragen gebundeld en moesten er twee adviesaanvragen niet worden behandeld, 

aangezien de aanvragers ze hadden ingetrokken. Er werden 38 adviezen ontvankelijk 

bevonden, 26 adviezen werden onontvankelijk verklaard, bij 5 aanvragen was de Commissie 

niet bevoegd, er werden 3 aanvragen gedeeltelijk ontvankelijk bevonden. Van de 42 ten 

gronde behandelde adviezen werd er slechts 1 advies geheel ongegrond bevonden.
43

 

  

 

 

                                                 
43

 J. BAERT en F. SCHRAM, Jaarverslag  2010 Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van 

bestuursdocumenten afdeling openbaarheid van bestuur, afdeling openbaarheid van bestuur, 

http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/commission2/publicite_de_l_administration/rapport_annuel/Ja

arverslag-CTB-2010.pdf, 7. 

 

54%
35%

7%
4%

Ontvankelijkheid van de beroepen

ontvankelijk

onontvankelijk

adviesaanvragen waarbij de 
commissie niet bevoegd is

gedeeltelijke ontvankelijke 
adviesaanvragen



21 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98%

2%

Gegrondheid van de ten gronde behandelde 
beroepen

gegrond

ongegrond



22 

 

24. Analyse van de adviezen van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van 

bestuursdocumenten afdeling openbaarheid van bestuur met betrekking tot het jaar 2010: 

 

- Advies 2010-1 (X/Politiezone Ronse) betreffende een beroep over de weigering om 

toegang te geven tot informatiegegevens in een politiezone:
44

 De commissie oordeelde 

dat de wettelijke vereiste van gelijktijdigheid van het verzoek tot heroverweging en 

het verzoek om advies gerespecteerd werd, omdat beide verzoeken gelijktijdig werden 

ingediend. De verzoeker moet geen belang aantonen aangezien het niet om een 

document van persoonlijke aard gaat. Bijgevolg was de aanvraag ontvankelijk. Indien 

er geen wettelijke uitzonderingsgronden zijn moet de politiezone de gevraagde 

bestuursdocumenten openbaar maken. Bijgevolg is de aanvraag gegrond. 

  

- Advies 2010-2 (X/FOD Justitie) betreffende een beroep over de weigering om toegang 

te geven tot documenten aanwezig in een penitentiaire instelling:
45

 De aangevraagde 

documenten zijn reeds het voorwerp geweest van een advies van de commissie. 

Bijgevolg is de aanvraag onontvankelijk, aangezien de commissie zich al heeft 

buitgesproken en zij derhalve niet langer bevoegd is.  

 

- Advies 2010-3 (X/FOD Justitie) betreffende een beroep over een klacht over door de 

commissie genomen adviezen:
46

 Het beroep is onontvankelijk aangezien de commissie 

reeds een advies heeft uitgebracht over de te behandelen zaak en bijgevolg is ze niet 

langer bevoegd. 

 

- Advies 2010-4 (Koninklijke vereniging oorlogsvrijwilligers/Stad Oudenaarde) 

betreffende een beroep over een impliciete weigering tot het verlenen van toegang tot 

een overzicht van verstrekte subsidies door een gemeentebestuur:
47

 De aanvraag is 

niet-ontvankelijk aangezien het in casu handelt om bestuursdocumenten van een 

gemeente die gelegen is in de Vlaamse Gemeenschap, bijgevolg is het Decreet van 26 

maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur van toepassing. Derhalve is de 

Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie het 

aangewezen appelorgaan en niet de Commissie voor de toegang tot en hergebruik van 

overheidsinformatie.  

 

 

 

                                                 
44

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

11 januari 2010, CTB/2009/102. 
45

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

11 januari 2010, CTB/2009/103. 
46

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

11 januari 2010, CTB/2009/104. 
47

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

11 januari 2010, CTB/2009/105. 
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- Advies 2010-5 (X/FOD Justitie) betreffende een beroep over een weigering om 

toegang te geven tot een promotiebeslissing en een promotielijst:
48

 De aanvrager heeft 

gelijktijdig het verzoek tot heroverweging en het verzoek tot advies ingesteld. 

Daarenboven dient de aanvrager geen belang aan te tonen aangezien er het niet om een 

document van persoonlijke aard gaat. Bijgevolg is het advies ontvankelijk. Het 

verzoek is gegrond gezien de openbaarheidsverplichting voorzien in artikel 32 van de 

Grondwet en gezien het feit dat er geen uitzonderingsgronden aanwezig zijn. 

 

- Advies 2010-6 (X/Politiezone Bredene-De Haan) betreffende een beroep over de 

weigering om toegang te geven tot informatie genomen in een politiezone:
49

 Er is geen 

wetgevend kader aangaande de openbaarheid van bestuursdocumenten in het bezit van 

meergemeente-politiezones. Bijgevolg kan de aanvrager geen beroep doen op de 

Commissie voor de toegang tot en het hergeruik van bestuursdocumenten en is zij 

derhalve onbevoegd wat betekent dat het verzoek om advies niet ontvankelijk is.  

 

- Advies 2010-7 (X/FOD Financiën) betreffende een beroep over de weigering om  

toegang te geven tot een gedetailleerde afrekening van betalingen:
50

 Er is voldaan aan 

de vereiste om gelijktijdig het verzoek tot heroverweging en het verzoek tot advies in 

te dienen. Verder dient de aanvrager geen persoonlijk belang aan te tonen omdat de 

documenten in casu geen documenten van persoonlijke aard uitmaken. Bijgevolg is de 

aanvraag ontvankelijk. Indien de documenten bestaan en er geen 

uitzonderingsgronden zijn moeten de documenten openbaar worden gemaakt. 

Bijgevolg is de aanvraag gegrond. 

 

- Advies 2010-8 (Mithea/Federaal agentschap voor gezondheidsproducten) betreffende 

een beroep over een weigering om toegang te geven tot documenten met betrekking 

tot een gedecentraliseerde procedure en documenten betreffende het op de markt 

brengen van een geneesmiddel:
51

 Er is niet voldaan aan de vereiste om het verzoek tot 

heroverweging en het verzoek tot advies gelijktijdig in te dienen, bijgevolg is de 

aanvraag niet ontvankelijk. 

 

- Advies 2010-9 (X/Selor) betreffende een beroep over de weigering om toegang te 

geven tot een document met betrekking tot een selectietest:
52

 Er is voldaan aan de 

voorwaarde om het verzoek tot heroverweging en het verzoek tot advies gelijktijdig in 

te dienen. Daarenboven heeft de aanvrager het vereiste belang om de documenten in te 

                                                 
48

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

11 januari 2010, CTB/2009/106. 
49

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

11 januari 2010, CTB/2009/107. 
50

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

11 januari 2010, CTB/2009/108. 
51

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

8 februari 2010, CTB/2010/1. 
52

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

8 februari 2010, CTB/2010/2. 
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kijken. Bijgevolg is de aanvraag ontvankelijk. Het verzoek is gegrond aangezien Selor 

enkel de openbaarmaking kan weigeren als er wettelijke uitzonderingsgronden zijn en 

deze afdoende gemotiveerd zijn. 

 

- Advies 2010-10 (X/RVA) betreffende een beroep over de weigering om toegang te 

geven tot een document met betrekking tot een selectietest:
53

 De verzoeker heeft 

gelijktijdig het verzoek tot heroverweging en het verzoek tot advies ingediend. 

Bovendien beschikt de verzoeker over het vereiste belang om de documenten in te 

kijken. Aldus is de aanvraag ontvankelijk. Enkel indien er uitzonderingsgronden zijn 

en deze afdoende gemotiveerd zijn, kan de inzage in de documenten weerhouden 

worden. Bijgevolg is de aanvraag gegrond. 

 

- Advies 2010-11 (X/Selor) betreffende een beroep over een weigering van toegang tot 

documenten met betrekking tot een selectieprocedure:
54

 De aanvraag is ontvankelijk 

aangezien de aanvrager het verzoek tot heroverweging en het verzoek tot advies 

gelijktijdig heeft ingediend. De verzoeker beschikt daarenboven ook over het vereiste 

van belang tot inzage in de documenten. Het verzoek is gegrond aangezien 

bestuursdocumenten enkel ter inzage enkel geweigerd kunnen worden indien er 

wettelijke uitzonderingsgronden voorhanden zijn en deze afdoende gemotiveerd 

worden. 

 

- Advies 2010-12 (ACV/Fonds voor arbeidsongevallen) betreffende een beroep over de 

weigering om toegang te geven tot documenten die inzicht geven in een risico-

ondernemingen met betrekking tot arbeidsongevallen:
55

 De aanvrager diende zijn 

verzoek tot heroverweging en zijn verzoek tot advies gelijktijdig in. Verder wordt er 

geen document van persoonlijke aard gevraagd, wat betekent dat de verzoeker geen 

vereist belang dient aan te tonen. Bijgevolg is de aanvraag ontvankelijk. Indien er geen 

uitzonderingsgronden zijn dient de informatie bekend te worden gemaakt. Bijgevolg is 

de aanvraag gegrond. 

 

- Advies 2010-13 (X/Politiezone Westkust) betreffende een beroep over de weigering 

om toegang te geven tot informatie over de tewerkstelling en prestaties bij de lokale 

politie:
56

 Er is geen wetgevend kader aangaande de openbaarheid van 

bestuursdocumenten in het bezit van meergemeente-politiezones. Bijgevolg kan de 

aanvrager geen beroep doen op de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik 

                                                 
53

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

8 februari 2010, CTB/2010/3. 
54

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

8 februari 2010, CTB/2010/4. 
55

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

8 februari 2010, CTB/2010/5; Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten 

afdeling openbaarheid van bestuur 8 februari 2010, CTB/2010/6. 
56

 Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten afdeling openbaarheid van bestuur 
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van bestuursdocumenten en is zij derhalve onbevoegd wat betekent dat het verzoek 

om advies niet ontvankelijk is.  

 

- Advies 2010-14 (X/Selor) betreffende een beroep over de weigering om toegang te 

geven tot documenten in verband met een selectie:
57

 Er is voldaan aan de wettelijke 

voorwaarde van gelijktijdigheid van het verzoek tot heroverweging en het verzoek om 

advies. Daarenboven beschikt de aanvrager over het vereiste belang tot inzage van de 

documenten. Derhalve is de aanvraag ontvankelijk. Het verzoek is gegrond aangezien 

Selor enkel de openbaarmaking kan weigeren als er wettelijke uitzonderingsgronden 

zijn en deze afdoende gemotiveerd zijn. 

 

- Advies 2010-15 (FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg) betreffende een 

beroep over algemene interpretatieprincipes van de openbaarheidswetgeving:
58

 De 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg vraagt 

verduidelijking. Het verzoek werd ingediend conform artikel 8,§ 3 van de Wet van 11 

april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur. Dit artikel voorziet in de 

mogelijkheid dat federale administratieve overheden adviezen kunnen inwinnen 

betreffende de interpretatie van de openbaarheidswetgeving. De Commissie zal wel 

enkel algemene interpretatievragen behandelen en geen vragen behandelen die 

rechtstreeks verband houden met een concrete casus. Derhalve is de aanvraag 

ontvankelijk en gegrond. 

 

- Advies 2010-16 (X/Selor) betreffende een beroep over de weigering om toegang te 

geven tot documenten in verband met een selectie:
59

 Er is voldaan aan de wettelijke 

voorwaarde van gelijktijdigheid van het verzoek tot heroverweging en het verzoek om 

advies. Daarenboven beschikt de aanvrager over het vereiste belang tot inzage van de 

documenten. Derhalve is de aanvraag ontvankelijk. Het verzoek is gegrond aangezien 

Selor enkel de openbaarmaking kan weigeren als er wettelijke uitzonderingsgronden 

zijn en deze afdoende gemotiveerd zijn. 

 

- Advies 2010-17 (X/FOD Financiën) betreffende een beroep over de weigering om 

toegang te verlenen tot het fiscaal dossier van de aanvrager:
60

 Het verzoek tot 

heroverweging en het verzoek tot advies werden gelijktijdig ingediend. Bovendien 

beschikt de verzoeker over het vereiste belang ter inzage van de documenten. 

Derhalve is de aanvraag ontvankelijk. De fiscale administratie motiveert onvoldoende 

waarom zij een uitzonderingsgrond heeft aangehaald. Bijgevolg is de aanvraag 

gegrond. 

                                                 
57

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

8 februari 2010, CTB/2010/8. 
58

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

8 februari 2010, CTB/2010/9. 
59

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

8 februari 2010, CTB/2010/10. 
60

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

8 februari 2010, CTB/2010/11. 



26 

 

- Advies 2010-18 (X/Selor) betreffende een beroep over de weigering om toegang te 

verlenen tot documenten die betrekking hebben op een selectie:
61

 Het principe van het 

gelijktijdig indienen van het verzoek tot heroverweging en het verzoek om advies 

werd gerespecteerd. Bovendien beschikt de aanvrager over het vereiste belang om het 

document te kunnen inkijken. Bijgevolg is de aanvraag ontvankelijk. Gelet op de 

grondwettelijk gewaarborgde principiële openbaarheid van alle bestuursdocumenten 

en gelet op het feit dat enkel wettelijke uitzonderingsgronden de inzage in de 

documenten kunnen verhinderen, is de aanvraag gegrond.  

 

- Advies 2010-19 (X/FOD Justitie) betreffende een beroep over de weigering om 

toegang te verlenen tot documenten die betrekking hebben op aangerekende kosten en 

interne richtlijnen:
62

 De aanvrager diende gelijktijdig een verzoek tot heroverweging 

en een verzoek om advies in. Bijgevolg is de aanvraag ontvankelijk. Voor wat de 

gegrondheid betreft dient er rekening te worden gehouden met de principiële 

openbaarheid van alle bestuursdocumenten en met het feit dat enkel wettelijke 

uitzonderingsgronden kennisname van de betreffende documenten kan weerhouden. 

Aangezien er in casu geen wettelijke uitzonderingsgronden zijn is de aanvraag 

gegrond.  

 

- Advies 2010-20 (X/FOD Justitie) betreffende een beroep over de weigering om 

toegang te verlenen tot administratieve documenten binnen een gevangenis:
63

De 

aanvrager diende het verzoek tot heroverweging en het verzoek om advies gelijktijdig 

in. Bijgevolg is de aanvraag ontvankelijk. Gelet op de grondwettelijk gewaarborgde 

principiële openbaarheid van alle bestuursdocumenten en gelet op het feit er in casu 

geen wettelijk uitzonderingsgronden voorhanden zijn die de aanvrager er van zouden 

kunnen weerhouden om de documenten in te zien, is de aanvraag gegrond. 

 

- Advies 2010-21 (X/FOD Jusititie) betreffende een beroep over de weigering om 

toegang te verlenen tot de documenten in het penitentiair dossier van de betrokkene en 

tot interne richtlijnen:
64

 De Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van 

bestuursdocumenten afdeling openbaarheid van bestuur merkt op dat de aanvrager zijn 

verzoek tot heroverweging en zijn verzoek om advies gelijktijdig heeft ingediend. 

Derhalve is de aanvraag ontvankelijk. Iedereen heeft het grondwettelijke recht tot 

openbaarheid van alle bestuursdocumenten, enkel wanneer er wettelijke 

uitzonderingsgronden zijn. Aangezien er in casu geen wettelijke uitzonderingsgronden 

zijn is de aanvraag gegrond. 
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- Advies 2010-22 (X/FOD Volksgezondheid) betreffende een beroep over de weigering 

om toegang te verlenen tot een contract:
65

 De aanvrager diende het verzoek tot 

heroverweging en het verzoek tot advies niet gelijktijdig in wat tot gevolg heeft dat de 

aanvraag niet ontvankelijk werd bevonden. 

 

- Advies 2010-23 (X/FOD Financiën) betreffende een beroep over de weigering om 

toegang te verlenen tot documenten over het dossier Datawarehouse II:
66

 De 

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten afdeling 

openbaarheid van bestuur verklaarde dat het de aanvraag niet ontvankelijk was gezien 

het feit dat de aanvrager het verzoek tot heroverweging en het verzoek om advies niet 

gelijktijdig indiende.  

 

- Advies 2010-24 (X/Selor) betreffende een beroep over de weigering om toegang te 

verlenen tot documenten uit een examendossier:
67

 De aanvrager diende gelijktijdig het 

verzoek tot heroverweging en het verzoek om advies in. Daarenboven beschikt de 

aanvrager over het vereiste belang ter kennisname en inzage van de documenten. 

Derhalve was de aanvraag ontvankelijk. Ingevolge de grondwettelijk gewaarborgde 

principiële openbaarheid van alle bestuursdocumenten en ingevolge het feit dat enkel 

wettelijke uitzonderingsgronden die afdoende gemotiveerd zijn de inzage van de 

documenten kan weerhouden, werd de aanvraag door de Commissie voor de toegang 

tot en het hergebruik van bestuursdocumenten afdeling openbaarheid van bestuur in de 

voorliggende zaak gegrond bevonden.   

 

- Advies 2010-25 (X/FOD Justitie) betreffende een beroep over de weigering om 

toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot professionele intimidatie:
68

 

Wanneer de betreffende overheidsdienst de bestuursdocumenten ter inzage heeft 

gegeven aan de aanvrager, is de aanvraag niet langer ontvankelijk. 

 

- Advies 2010-26 (X/FOD Financiën) betreffende een beroep over de impliciete 

weigering om toegang te krijgen tot lijsten van geslaagde kandidaten:
69

 Het verzoek 

tot heroverweging en het verzoek om advies werden gelijktijdig ingediend. 

Daarenboven beschikt de verzoeker over het vereiste belang om de documenten te 

consulteren. Gezien de grondwettelijk gewaarborgde principiële openbaarheid van alle 

bestuursdocumenten en gezien het feit dat enkel wettelijke uitzonderingsgronden de 
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aanvrager er kunnen van weerhouden tot een document geen toegang te krijgen is de 

aanvraag gegrond. 

 

- Advies 2010-27 (X/FOD Justitie) betreffende een beroep over de impliciete weigering 

om toegang te verlenen tot de “Motivatie weigering toelating drugsvrije afdeling 

PCB”:
70

 De aanvrager diende zijn verzoek tot heroverweging en zijn verzoek om 

advies gelijktijdig in. Bijgevolg is de aanvraag ontvankelijk. De aanvraag is gegrond 

aangezien enkel wettelijke uitzonderingsgronden de openbaarmaking kunnen teniet 

doen. 

 

- Advies 2010-28 (X/FOD Binnenlandse Zaken) betreffende een beroep over de 

weigering om toegang te verlenen tot een dossier met betrekking tot een selectie:
71

 De 

Commissie stelt vast dat de aanvrager zijn verzoek tot heroverweging en zijn verzoek 

tot advies gelijktijdig heeft ingediend. Daarenboven merkt de Commissie op dat de 

aanvrager over het vereiste belang beschikt om de documenten in te kijken. Derhalve 

is de aanvraag ontvankelijk. De aanvraag werd gegrond bevonden gezien de 

principiële grondwettelijke openbaarheid van alle bestuursdocumenten en gezien het 

feit dat enkel wettelijke uitzonderingsgronden de openbaarmaking van 

bestuursdocumenten kan weerhouden. 

 

- Advies 2010-29 (X/FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking) betreffende een beroep over de impliciete weigering om 

toegang te verlenen tot documenten in dossiers over ministeriële bezoeken aan 

Pakistan in 1989:
72

 De aanvrager diende zijn verzoek tot heroverweging en zijn 

verzoek tot advies gelijktijdig in. Verder merkt de Commissie op dat indien er 

documenten van persoonlijke aard zouden bijzitten dat er dan een vereist belang dien 

aangetoond te worden. Derhalve werd de aanvraag ontvankelijk bevonden. Enkel 

wettelijke uitzonderingsgronden kunnen worden aangewend om de aanvrager er van te 

weerhouden om het document in te kijken. Bijgevolg was de aanvraag gegrond. 

 

- Advies 2010-30 (X/FOD Justitie) betreffende een beroep over de impliciete weigering 

om toegang te verlenen tot de “Motivatie weigering toelating drugsvrije afdeling 

PCB”:
73

 De aanvraag is niet ontvankelijk omwille van het feit dat de Commissie voor 

de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten reeds uitspraak gedaan heft 

over het verzoek en dus niet langer bevoegd is om nog een advies uit te brengen. 
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- Advies 2010-31 (X/FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking) betreffende een beroep over de impliciete weigering om 

toegang te verlenen tot documenten in dossiers over ministeriële bezoeken aan 

Pakistan 1989:
74

 De Commissie heeft zich al uitgesproken over het verzoek en is dus 

niet langer bevoegd om nog een advies uit te brengen. Derhalve is de aanvraag niet 

ontvankelijk. 

 

- Advies 2010-32 (Bvba Triton Alfa/Ministerie van Defensie) betreffende een beroep 

over de weigering om toegang te verlenen tot documenten in een 

aanbestedingsdossier:
75

 De aanvrager diende het verzoek tot heroverweging en het 

verzoek om advies gelijktijdig in. Daarenboven is er geen belang vereist aangezien het 

geen documenten behelzen die een persoonlijke aard inhouden. Derhalve is de 

aanvraag ontvankelijk. Het verzoek werd gegrond bevonden gezien de grondwettelijk 

gewaarborgde principiële openbaarheid en gezien het feit dat enkel wettelijke 

uitzonderingsgronden de inzage in een bestuursdocument kunnen verhinderen. 

 

- Advies 2010-33 (X/FOD Justitie) betreffende een beroep over de weigering om 

toegang te geven tot een divers geheel aan bestuursdocumenten:
76

 De aanvraag werd 

deels onontvankelijk bevonden over datgene waarover de Commissie zich reeds al 

over had uitgesproken. Voor de bestuursdocumenten die de Commissie nog niet 

behandeld had, werd de aanvraag wel ontvankelijk bevonden. In principe zijn alle 

bestuursdocumenten openbaar behalve als er wettelijke uitzonderingsgronden 

voorhanden zouden zijn. Bijgevolg werd het beroep gegrond bevonden. 

 

- Advies 2010-34 (Bvba Camran‟s/FOD Justitie) betreffende een beroep over de 

weigering om toegang te geven tot het volledige fiscale dossier:
77

 Het verzoek tot 

heroverweging en het beroep om advies werden gelijktijdig ingediend. Daarenboven 

beschikt de verzoeker over het vereiste belang. De aanvraag werd gegrond bevonden 

gezien de principiële openbaarheid van alle bestuursdocumenten en gezien het feit dat 

enkel wettelijke uitzonderingsgronden de openbaarmaking van documenten kan 

verhinderen. 

 

- Advies 2010-35 (Thv Electrabel-Jan De Nul/Minister voor Klimaat en Energie) 

betreffende een beroep over de weigering om toegang te geven tot een aantal 

documenten in het kader van een aanvraag voor de toekenning van een 
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domeinconcessie:
78

 Het verzoek tot heroverweging en het beroep om advies werden 

gelijktijdig ingediend. Daarenboven kunnen de bestuursdocumenten niet als publiek 

geheime informatie worden gekwalificeerd en moet er geen belang worden 

aangetoond. Bijgevolg is de aanvraag ontvankelijk. Gelet op de grondwettelijk 

gewaarborgde principiële openbaarheid van alle bestuursdocumenten en gelet op het 

feit dat enkel wettelijke uitzonderingsgronden de toegang tot bestuursdocumenten 

kunnen weerhouden, werd de aanvraag gegrond bevonden. 

 

- Advies 2010-36 (X/FOD Financiën) betreffende een beroep over de weigering om 

toegang te verlenen tot documenten die opgesteld zijn in verband met een 

benoemingsprocedure:
79

 Gelet op de gelijktijdigheid van het verzoek tot 

heroverweging en het verzoek om advies en gelet op het feit dat de aanvrager over het 

vereiste belang beschikt om de documenten in te kijken, werd de aanvraag 

ontvankelijk verklaard. De aanvraag werd gegrond bevonden gezien de grondwettelijk 

gewaarborgde principiële openbaarheid van bestuursdocumenten en gezien dat enkel 

wettelijke uitzonderingsgronden de inzage in de bestuursdocumenten kunnen 

verbieden. 

 

- Advies 2010-37 (X/Commune de Malmédy) betreffende een beroep over de weigering 

om toegang te verlenen tot gemeentelijke bestuursdocumenten:
80

 De aanvrager diende 

het verzoek tot heroverweging en het verzoek om advies niet gelijktijdig in. Bijgevolg 

werd de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard. 

 

- Advies 2010-38 (X/FOD Justitie) betreffende een beroep over de weigering om 

bepaalde informatie in bestuursdocumenten te wijzigen:
81

 De aanvraag werd 

onontvankelijk bevonden aangezien het verzoek voortijdig werd ingediend. 

 

- Advies 2010-39 (X/Lokale Politie Antwerpen) betreffende een beroep over de 

weigering om toegang te verlenen tot een kort verslag als gevolg van een interventie:
82

 

Het verzoek tot heroverweging en het verzoek om advies werden gelijktijdig 

ingediend. Daarenboven beschikt de aanvrager over het vereiste belang. Bijgevolg 

werd het beroep ontvankelijk bevonden. Indien de Politie de uitzonderingsgrond niet 

op afdoende wijze motiveert, dan zijn de documenten openbaar. Derhalve was de 

aanvraag gegrond. 
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- Advies 2010-40 (Vzw Jachthaven Blankenberge/FOD Financiën) betreffende een 

beroep over de weigering om toegang te verlenen tot bestuursdocumenten in fiscale 

dossiers:
83

 Gelet op de gelijktijdigheid van het verzoek tot heroverweging en het 

verzoek om advies werd de aanvraag ontvankelijk bevonden. Gezien de principiële 

openbaarheid van alle bestuursdocumenten en gezien enkel wettelijke 

uitzonderingsgronden inzage in de bestuursdocumenten kunnen verhinderen, werd de 

aanvraag gegrond verklaard. 

 

- Advies 2010-41 (X/Banque Carrefour de la Sécurité Sociale) betreffende een beroep 

over de weigering om toegang te geven tot documenten aangaande een gegevenstabel 

in de sector van de sociale zekerheid:
84

 De aanvrager diende het verzoek tot 

heroverweging en het verzoek om advies gelijktijdig in. Bovendien moet de verzoeker 

geen vereist belang aantonen. Derhalve werd de aanvraag ontvankelijk bevonden. De 

aanvraag was gegrond gelet op de principiële openbaarheid van alle 

bestuursdocumenten. 

 

- Advies 2010-42 (Bvba Gebroeders Vochten/Ministerie van Landsverdediging) 

betreffende een beroep over de weigering om toegang te verlenen uit offertes:
85

 

Gelet op de gelijktijdigheid van het verzoek tot heroverweging en het verzoek om 

advies en gelet op het feit dat de aanvrager geen vereist belang nodig heeft tot inzage 

in de documenten, werd het verzoek ontvankelijk verklaard. Het Ministerie van 

Defensie motiveert niet afdoende waarom zij weigert inzage te verlenen in de 

bestuursdocumenten. Bijgevolg werd de aanvraag gegrond bevonden. 

 

- Advies 2010-43 (Bvba Camran‟s/FOD Financiën) betreffende een beroep over de 

weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscale dossier:
86

 De Commissie 

voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten afdeling openbaarheid 

van bestuur stelt vast dat zij zich in het verleden reeds heeft uitgesproken over de 

voorliggende zaak. Derhalve verklaarde de Commissie de aanvraag onontvankelijk. 

 

- Advies 2010-44 (Avala/Staatssecretaris voor sociale integratie en de strijd tegen 

armoede) betreffende een beroep over de weigering om toegang te verlenen tot 

voorbereidingsdocumenten aangaande een beslissing van de ministerraad:
87

 De 

aanvrager diende het beroep tot heroverweging en het verzoek om advies gelijktijdig 

in. Daarenboven moet de verzoeker geen belang aantonen voor de inzage in de 
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documenten. Derhalve werd de aanvraag ontvankelijk bevonden. Gelet op de 

principiële openbaarheid van bestuursdocumenten voorzien in artikel 32 van de 

Belgische Grondwet en gelet op het feit dat enkel wettelijke uitzonderingsgronden 

inzage in de documenten kan verhinderen, werd de aanvraag als gegrond verklaard. 

 

- Advies 2010-45 (Hoge Raad voor Gezondheid) betreffende een beroep over de vraag 

om advies van de Hoge Raad voor Gezondheid over een instrument voor het beheer 

van belangenconflicten:
88

 De Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van 

bestuursdocumenten afdeling openbaarheid van bestuur stelt vast dat de aanvraag voor 

datgene wat valt binnen het domein van de Wet van 11 april 1994 betreffende de 

openbaarheid van bestuur ontvankelijk is. Echter de Commissie stelt vast dat de 

aanvraag voor datgene wat valt buiten het toepassinggebied van de Wet van 11 april 

1994 onontvankelijk is. Gelet op de principiële openbaarheid van alle 

bestuursdocumenten en gelet op het feit dat enkel wettelijke uitzonderingsgronden de 

inzage in de documenten kan weerhouden werd de aanvraag gegrond bevonden. 

 

- Advies 2010-46 (X/FOD Binnenlandse Zaken) betreffende een beroep over de 

weigering om toegang te verlenen tot het administratief beroepsdossier:
89

 Gelet op het 

feit dat de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken de aanvrager reeds inzage tot 

de documenten heeft toegekend en de aanvraag derhalve zonder voorwerp geworden 

is, werd de aanvraag als niet-ontvankelijk verklaard. 

 

- Advies 2010-47 (X/FOD Binnenlandse Zaken) betreffende een beroep over de 

weigering om toegang te verlenen tot het administratief beroepsdossier:
90

 Gelet op het 

feit dat de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken de aanvrager reeds inzage tot 

de documenten heeft toegekend en de aanvraag derhalve zonder voorwerp geworden 

is, werd de aanvraag als niet-ontvankelijk verklaard. 

 

- Advies 2010-48 (X/FOD Binnenlandse Zaken) betreffende een beroep over de 

weigering om toegang te verlenen tot het administratief beroepsdossier:
91

Gelet op het 

feit dat de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken de aanvrager reeds inzage tot 

de documenten heeft toegekend en de aanvraag derhalve zonder voorwerp geworden 

is, werd de aanvraag als niet-ontvankelijk verklaard. 
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- Advies 2010-49 (X/FOD Binnenlandse Zaken) betreffende een beroep over de 

weigering om toegang te verlenen tot het administratief beroepsdossier:
92

 Gelet op het 

feit dat de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken de aanvrager reeds inzage tot 

de documenten heeft toegekend en de aanvraag derhalve zonder voorwerp geworden 

is, werd de aanvraag als niet-ontvankelijk verklaard. 

 

- Advies 2010-50 (X/FOD Binnenlandse Zaken) betreffende een beroep over de 

weigering om toegang te verlenen tot het administratief beroepsdossier:
93

 Gelet op het 

feit dat de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken de aanvrager reeds inzage tot 

de documenten heeft toegekend en de aanvraag derhalve zonder voorwerp geworden 

is, werd de aanvraag als niet-ontvankelijk verklaard. 

 

- Advies 2010-51 (X/FOD Mobiliteit en Vervoer) betreffende een beroep over de 

weigering om toegang te verlenen tot documenten waaruit de persoonsgegevens van 

de betrokkene werden uitgewisseld:
94

 De aanvrager diende het verzoek tot 

heroverweging en het verzoek om advies niet gelijktijdig in. Derhalve werd het beroep 

onontvankelijk verklaard. 

 

- Advies 2010-52 (Nv Aastra Matra/Ministerie van Defensie) betreffende een beroep 

over de weigering om toegang te verlenen tot een administratief dossier aangaande een 

openbare markt:
95

 Het verzoek tot heroverweging en het verzoek om advies werden 

gelijktijdig ingediend. Gezien de grondwettelijk gewaarborgde principiële 

openbaarheid van alle bestuursdocumenten en gezien het feit dat enkel wettelijke 

uitzonderingsgronden de aanvrager er kunnen van weerhouden tot een document geen 

toegang te krijgen, is de aanvraag gegrond. 

 

- Advies 2010-53 (X/De Post) betreffende een beroep over de weigering om toegang te 

verlenen tot een contract:
96

 Gelet op de gelijktijdigheid van het verzoek tot 

heroverweging en het verzoek om advies  en gelet op het feit dat de verzoeker geen 

vereist belang dient aan te tonen aangezien het geen document van persoonlijke aard 

behelst, werd de aanvraag derhalve ontvankelijk bevonden. Ingevolge de algemene 

openbaarmakingsverplichting en voorzover er geen wettelijke uitzonderingsgronden 

zijn, is de aanvraag gegrond. 
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- Advies 2010-54 (X/Hoge Raad voor Justitie) betreffende een beroep over de 

weigering tot documenten met betrekking tot de geslaagde kandidaten in het kader van 

een juridische stage:
97

 De aanvraag werd niet ontvankelijk bevonden aangezien de 

voorliggende zaak geen verband hield met de Wet op de openbaarheid van bestuur 

maar wel verband hield met de procedureregels van de Raad van State. 

 

- Advies 2010-55 (Agrico en Landmännen/Federaal Agentschap voor de Veiligheid van 

de Voedselketen) betreffende een beroep over de weigering om toegang te verlenen tot 

informatie over het gebruik van derden van materiaal van een beschermd 

aardappelras:
98

 De Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van 

bestuursdocumenten afdeling openbaarheid van bestuur stelde vast dat het in casu 

handelde om een verzoek tot heroverweging zonder verzoek om advies. Derhalve 

werd de aanvraag onontvankelijk bevonden. 

 

- Advies 2010-56 (X/FOD Financiën) betreffende een beroep over de weigering van 

toegang tot bestuursdocumenten aangaande definitieve auditverslagen:
99

 De 

Commissie stelde vast dat het verzoek tot heroverweging en het verzoek om advies 

gelijktijdig werden ingediend. Daarenboven handelt het in de voorliggende zaak over 

documenten van persoonlijke aard waarbij de aanvrager over het vereiste belang 

beschikt om de documenten te consulteren. Derhalve werd de aanvraag ontvankelijk 

bevonden. Gelet op de grondwettelijk gewaarborgde principiële openbaarheid van alle 

bestuursdocumenten en gelet op het feit dat enkel wettelijke uitzonderingsgronden de 

inzage in een document kunnen verhinderen, werd de aanvraag gegrond verklaard. 

 

- Advies 2010-57 (X/Politiezone Famenne-Ardenne) betreffende een beroep over de 

weigering om toegang te verlenen tot documenten die de motivatie bevat voor de niet 

benoeming van een kandidaat:
100

 Er is geen wetgevend kader aangaande de 

openbaarheid van bestuursdocumenten in het bezit van meergemeente-politiezones. 

Bijgevolg kan de aanvrager geen beroep doen op de Commissie voor de toegang tot en 

het hergeruik van bestuursdocumenten en is zij derhalve onbevoegd wat betekent dat 

het verzoek om advies niet ontvankelijk is.  

 

- Advies 2010-58 (X/Sint-Joost-ten-Node) betreffende een beroep over de weigering om 

toegang te verlenen tot een beheersovereenkomst en alle aanverwante documenten:
101

 

De Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten 
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afdeling openbaarheid van bestuur stelde in de voorliggende zaak vast dat het verzoek 

om advies voortijdig was en bijgevolg onontvankelijk.  

 

- Advies 2010-59 (X/FOD Financiën) betreffende een beroep over de weigering om 

toegang te geven tot het persoonlijk dossier van de aanvrager:
102

 De Commissie stelde 

vast dat het verzoek tot heroverweging en het verzoek om advies gelijktijdig werden 

ingediend. Daarenboven handelt het in de voorliggende zaak over documenten van 

persoonlijke aard waarbij de aanvrager over het vereiste belang beschikt om de 

documenten te consulteren. Derhalve werd de aanvraag ontvankelijk bevonden. De 

aanvraag werd gegrond bevonden gezien er geen redenen zijn om aan te nemen dat de 

aanvrager geen inzage zou kunnen hebben in zijn persoonlijk dossier. 

 

- Advies 2010-60 (X/Selor) betreffende een beroep over de weigering om toegang te 

geven tot een examen:
103

 De aanvrager diende zijn verzoek tot heroverweging en zijn 

verzoek om advies gelijktijdig in. In voorliggende zaak behelst het een document van 

persoonlijke aard waarbij de aanvrager over het vereiste belang beschikt om het 

betreffende document te kunnen inkijken. Bijgevolg werd de aanvraag ontvankelijk 

bevonden. Gelet op de principiële openbaarheid van alle bestuursdocumenten zoals 

voorzien in artikel 32 van de Belgische Grondwet en gelet op het feit dat enkel 

wettelijke uitzonderingsgronden de aanvrager er kunnen van weerhouden om de 

documenten in te kijken, stelde de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik 

van bestuursdocumenten afdeling openbaarheid van bestuur vast dat Selor de 

documenten ter inzage moet vrijgeven aan de aanvrager. Derhalve werd het verzoek 

gegrond bevonden.  

 

- Advies 2010-61 (X/Commune de Saint-Gilles) betreffende een beroep over de 

weigering om toegang te geven tot documenten van de gemeentelijke ontvanger:
104

 

Aangezien de aanvrager zijn verzoek tot heroverweging en zijn verzoek om advies 

niet gelijktijdig indiende werd de aanvraag door de Commissie voor de toegang tot en 

het hergebruik van bestuursdocumenten afdeling openbaarheid van bestuur niet 

ontvankelijk bevonden. 

 

- Advies 2010-62 (X/FOD Financiën) betreffende een beroep over de weigering om 

toegang te verlenen tot een fiscaal dossier:
105

 De aanvrager diende zijn verzoek tot 

heroverweging en zijn verzoek om advies gelijktijdig in. Derhalve werd de aanvraag 

ontvankelijk bevonden. Gelet op de grondwettelijk gewaarborgde principiële 

openbaarheid van bestuursdocumenten en gelet op het feit dat enkel wettelijke 
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uitzonderingsgronden de openbaarmaking van de documenten kan verhinderen, werd 

de aanvraag gegrond verklaard. 

 

- Advies 2010-63 (X/Sint-Joost-ten-Node) betreffende een beroep over de weigering om 

toegang te verlenen tot een beheersdocument en alle aanverwante documenten:
106

 Het 

principe van gelijktijdigheid van indiening van het verzoek tot heroverweging en van 

het verzoek om advies werd door de aanvrager gerespecteerd. Daarenboven behelst 

het in casu geen document van persoonlijke aard en is de aanvrager niet gehouden tot 

het aantonen van een vereist belang. Derhalve werd het verzoek ontvankelijk 

bevonden. Gezien de principiële openbaarheid van bestuursdocumenten zoals voor 

zien in artikel 32 van de Belgische Grondwet en gezien het feit dat er geen wettelijke 

uitzonderingsgronden zijn om inzage in het document te verbieden, is de gemeente 

Sint-Joost-ten-Node er toe gebonden het bestuursdocument openbaar te maken. 

Bijgevolg is de aanvraag gegrond. 

 

- Advies 2010-64 (X/Nationale vereniging van vrije mutualiteiten) betreffende een 

beroep over de weigering om toegang te geven tot documenten aangaande de 

interpretatie van het communicatiegeheim:
107

 De Commissie voor de toegang tot en 

het hergebruik van bestuursdocumenten afdeling openbaarheid van bestuur stelde in 

de voorliggende zaak vast dat zij niet bevoegd is gezien het feit dat de aanvraag niet 

gestoeld is op de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

Derhalve was de aanvraag onontvankelijk. 

 

- Advies 2010-65 (Nv Amirall/Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten) betreffende een beroep over de gedeeltelijke weigering om 

toegang te verlenen tot het registratiedossier van een generisch geneesmiddel:
108

 De 

aanvrager diende zijn verzoek tot heroverweging en zijn verzoek tot advies gelijktijdig 

in. Het document in casu betreft geen document van persoonlijke aard, bijgevolg moet 

er dus geen persoonlijk belang worden aangetoond voor inzage in het 

bestuursdocument. Derhalve werd de aanvraag ontvankelijk bevonden. Gelet op de 

principiële openbaarheid van alle bestuursdocumenten zoals voorzien in artikel 32 van 

de Belgische Grondwet en gelet op het feit dat enkel wettelijke uitzonderingsgronden 

indien zij afdoende gemotiveerd zijn de inzage in een bestuursdocument kunnen 

weerhouden, werd de aanvraag gegrond verklaard. 

 

 

 

                                                 
106

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

8 november 2010, CTB/2010/65. 
107

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

8 november 2010, CTB/2010/64. 
108

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

17 november 2010, CTB/2010/59. 



37 

 

- Advies 2010-66 (Judo/Instituut van de Bedrijfsrevisoren) betreffende een beroep over 

de weigering om een kopie te verstrekken van de notulen van het uitvoerend comité 

van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren:
109

 De Commissie voor de toegang tot en het 

hergebruik van bestuursdocumenten afdeling openbaarheid van bestuur merkte op dat 

het verzoek tot heroverweging en het verzoek om advies niet gelijktijdig werden 

ingesteld. Bijgevolg werd de aanvraag niet ontvankelijk bevonden. 

 

- Advies 2010-67 (Groep S/FOD Sociale Zekerheid) betreffende een beroep over de 

aanvraag tot toegang van documenten aangaande beheerskosten van het sociaal 

verzekeringsfonds en de resultaten van audits:
110

 Het verzoek tot heroverweging en het 

verzoek om advies werden niet gelijktijdig ingediend. Derhalve werd de aanvraag niet 

ontvankelijk bevonden. 

 

- Advies 2010-68 (Hullbridge Associated/Foyer Anderlechtois) betreffende een beroep 

over  de vraag naar bestuursdocumenten van een beslissing van de administratieve 

raad over de openbare markt:
111

 De Commissie voor de toegang tot en het hergebruik 

van bestuursdocumenten afdeling openbaarheid van bestuur stelde in de voorliggende 

zaak vast dat zij niet bevoegd was aangezien de openbaarheidswetgeving niet van 

toepassing was en dat bijgevolg de Commissie niet bevoegd was. Derhalve was de 

aanvraag onontvankelijk. 

 

- Advies 2010-69 (X/FOD Financiën) betreffende een beroep over de weigering om de 

identiteit vrij te geven van een persoon die een aangifte gedaan heeft:
112

 De 

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten afdeling 

openbaarheid van bestuur stelde in de voorliggende zaak vast dat de aanvrager zijn 

verzoek tot heroverweging en zijn verzoek om advies gelijktijdig indiende. Bijgevolg 

was de aanvraag ontvankelijk. Gelet op de uitzonderingsgrond voorzien in artikel 6 

§1, 8°( geheimhouding van de identiteit van de persoon die het document of de 

inlichting vertrouwelijk aan de administratieve overheid heeft meegedeeld ter aangifte 

van een strafbaar of strafbaar geacht feit) van de Wet van 11 april 1994 betreffende de 

openbaarheid van bestuur is de aanvraag ongegrond. 

 

- Advies 2010-70 (Vereniging van mede-eigenaren van de Mayerling Residenties/ Stad 

Edingen) betreffende een beroep over de weigering van toegang tot documenten 

aangaande de beslissing van de gemeente:
113

 De aanvrager diende zijn verzoek tot 
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heroverweging en zijn verzoek om advies niet gelijktijdig in. Derhalve is de aanvraag 

niet ontvankelijk. 

 

- Advies 2010-71(Lammens/Stad Gent) betreffende een beroep over de weigering om 

toegang te geven tot documenten met betrekking tot een parkeerheffing:
114

 De 

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten afdeling 

openbaarheid van bestuur stelde in de voorliggende zaak vast dat de 

openbaarheidswetgeving niet van toepassing was, maar wel het Decreet van 26 mart 

2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. Bijgevolg was de Commissie in casu 

niet bevoegd. Derhalve was de aanvraag onontvankelijk. 

 

- Advies 2010-72 (Khan/FOD Financiën) betreffende een beroep over de aanvraag tot 

inzage in de bestuursdocumenten aangaande het fiscaal dossier van de voormalige 

echtgenoot van de aanvrager:
115

 De aanvrager diende zijn verzoek tot heroverweging 

en zijn verzoek om advies niet gelijktijdig in. Derhalve was de aanvraag niet 

ontvankelijk. 

 

25. Uit de analyse kunnen we onder meer besluiten dat een adviesaanvraag vaak 

onontvankelijk zal zijn indien er niet voldaan is aan het principe van gelijktijdigheid. Andere 

redenen die vaak voorkomen om een verzoek onontvankelijk te verklaren zijn bijvoorbeeld 

dat de betrokken overheid reeds inzage heeft gegeven in het gevraagde document, of 

bijvoorbeeld dat een aanvraag voortijdig werd ingediend. De Commissie zal eveneens een 

verzoek tot openbaarmaking onontvankelijk verklaren als ze al uitspraak gedaan heeft over de 

zaak of als de openbaarheidswetgeving niet van toepassing is. Wat de gegrondheid betreft 

kunnen we stellen dat zolang er geen uitzonderingsgronden zijn, de burger een grote kans 

maakt om het gevraagde document te mogen inzien. Er werd immers slechts één verzoek 

ongegrond bevonden omwille van de geheimhouding van de identiteit van de persoon die het 

document of de inlichting vertrouwelijk aan de administratieve overheid meegedeeld had ter 

aangifte van een strafbaar of strafbaar geacht feit. 

  

2.1.4. Meer succes met een advocaat? 

26. Volgens Professor Frankie Schram, secretaris bij de Commissie voor de toegang tot en het 

hergebruik van bestuursdocumenten afdeling openbaarheid van bestuur is er  “zeker geen 

meer kans op succes wanneer iemand zich door een advocaat laat bijstaan. In tegendeel zelf, 

het zijn vooral advocaten die procedurefouten maken”.
116
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2.1.5. Tendensen, vaak voorkomende thema’s en vaststellingen door de Commissie voor 

de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten afdeling openbaarheid van 

bestuur. 

 

27. In het jaarverslag van het jaar 2010 van de Commissie wordt er zoals in de conclusie van 

de analyse
117

vastgesteld dat de hoofdreden van onontvankelijkheid van de adviesaanvragen 

ligt in het de niet-gelijktijdige indiening van het verzoek tot heroverweging en het verzoek om 

advies. De Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten 

afdeling openbaarheid van bestuur merkt op dat het recht op toegang tot bestuursdocumenten 

een grondwettelijk recht is zoals omschreven in artikel 32 van de Belgische Grondwet en stelt 

vast dat die vereiste van gelijktijdigheid dit fundamentele recht van openbaarheid in de weg 

staat. Derhalve suggereert de Commissie aan de wetgever om het beginsel van gelijktijdigheid 

in de toekomst weg te laten.
118

  

 

28. De wetgever heeft voorzien dat een bestuurlijke overheid de termijn waarbinnen ze een 

beslissing moet nemen, kan verlengen. Die verlenging is echter binnen het administratieve 

beroep niet voorzien. De Commissie merkt op dat bij het bestuurlijk beroep vaak de 

complexere zaken worden behandeld. De Commissie moet binnen  een termijn van dertig 

dagen een gemotiveerd advies tot stand  brengen; er moet worden opgemerkt dat die termijn 

in een aantal gevallen niet voldoende is omwille van de moeilijkheidsgraad van de gevraagde 

bestuursdocumenten. Om die reden raadt de Commissie aan dat de wetgever aan de  

Commissie de mogelijkheid zou moeten geven om de termijn waarbinnen zij het advies moet 

geven, indien nodig te verlengen met maximum dertig dagen.
119

  

  

29. De Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten afdeling 

openbaarheid van bestuur heeft slechts een adviesbevoegdheid en geen 

beslissingsbevoegdheid. De Commissie kaart aan dat het recht op toegang tot 

bestuursdocumenten een grondwettelijk recht is en vraagt zich af of het met het oog op de 

goede rechtsbescherming nuttig is om enkel over een adviesbevoegdheid te beschikken.
120
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30. Het begrip “administratieve overheid” staat niet gedefinieerd in de wet van 11 april 1994 

betreffende de openbaarheid van bestuur maar er wordt verwezen naar artikel 14 van de 

gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State; hierbij moet worden 

opgemerkt dat de toepassing van de openbaarheid van bestuur niet noodzakelijk het bestaan 

van administratieve rechtshandelingen betekent met als gevolg dat de doorverwijzing naar 

artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State in bepaalde gevallen niet 

zonder problemen gepaard gaat. Derhalve raadt de Commissie voor de toegang tot en het 

hergebruik van bestuursdocumenten openbaarheid van bestuur aan dat de wetgever met het 

oog op de best mogelijke rechtsbescherming en rechtszekerheid het toepassingsgebied van de 

wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur zelf duidelijk definieert en 

daarbij kiest voor een ruime invulling ten einde op dezelfde golflengte te zitten met het artikel 

32 van de Belgische Grondwet.
121

  

 

31. De Commissie merkt op dat zij geconfronteerd wordt met een “leemte in de 

openbaarheidswetgeving”. Zij duidt de wetgever erop dat die laatste te weinig rekening houdt 

met het feit dat de oprichting van nieuwe instellingen met rechtspersoonlijkheid na het tot 

stand brengen van de openbaarheidswetgeving en dat het in die context nuttig zou zijn om ook 

de wetgeving inzake openbaarheid aan te passen. Het voorbeeld van de 

meergemeentepolitiezones werpt zich op. In die politiezones kan de burger in tegenstelling tot 

eengemeentepolitiezones geen beroep doen op de bestaande openbaarheidswetgeving voor de 

gemeenten. De rechtszoekende burger kan zich behelpen met de directe werking van artikel 

32 van de Grondwet  maar beschikt niet over een  duidelijke procedure. De commissie 

concludeert dan ook dat de wetgever deze lancune in de wetgeving zou moeten aanpassen.
122

  

 

32. Hoewel de  overheid een voorbeeldfunctie zou moeten vervullen, merkt de Commissie op 

dat een aantal bestuurlijke overheden te weinig inspanning leveren om een beslissing te 

nemen aangaande de aanvraag over de  toegang tot bestuursdocumenten. Daarenboven stelde 

de Commissie vast dat toegang tot documenten betreffende overheidsexamens niet zonder 

enige moeilijkheid verloopt. Zo kunnen we waarnemen dat SELOR  nog steeds onvoldoende 

inspanningen levert om haar verplichtingen in het kader van de wet van 11 april 1994 

betreffende de openbaarheid van bestuur, na te komen. De Commissie kaart aan dat SELOR 

zich vaak beroept op vertrouwelijkheid omdat SELOR de mening is toegedaan dat omwille 

van het feit dat de examenvragen opnieuw gebruikt kunnen worden ze daarom als 

vertrouwelijk zouden moeten worden bestempeld; de Commissie deelt die visie niet. Verder 

stelt de Commissie vast dat SELOR zich vaak beroept op uitzonderingsgronden zoals 
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intellectuele rechten, echter de Commissie is de mening toegedaan dat die uitzonderingsgrond 

zelden toepassing kan vinden binnen het kader van de activiteiten van SELOR. 
123

  

 

33. Professor Frankie Schram deelde mee dat de Commissie niet op de hoogte wordt gebracht 

van het aantal beroepen dat na het beroep bij de Commissie, nog bij de Raad van State 

aanhangig wordt gemaakt.
124

  

 

2.1.6. Jurisdictioneel beroep 

34. Indien het bestuurlijk beroep uitgeput is, kan de burger tegen een beslissing van de 

Beroepsinstantie beroep aantekenen bij de Raad van State. Daarnaast is er ook beroep 

mogelijk bij de gewone rechter. De Beroepsinstantie moet die beroepsmogelijkheid 

vermelden bij haar beslissing.
125

 

2.1.6.1. Beroep bij de Raad van State 

35. Op grond van artikel 14,§1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan de 

burger tegen een beslissing van de Beroepsinstantie een beroep indienen bij de Raad van 

State; de bestuursrechter wordt door de wet van 11 april 1994 trouwens aangeduid als 

bevoegde rechter.
126

 De Raad van State oefent controle uit over de rechtmatigheid van 

overheidsbeslissingen met betrekking tot de toegang tot een bestuursdocument.
127

  

36. Een  beroep bij de Raad van State kan enkel worden ingesteld als het bestuurlijke beroep 

is afgehandeld.
128

Conform artikel 19 van de Wet op de Raad van State moet degene die een 

beroep wil instellen bij de Raad van State een benadeling of een belang aantonen.
129

  

2.1.6.2. Beroep bij de gewone rechter 

37. De rechter in kort geding kan zich uitspreken over de toegang tot bestuursdocumenten. De 

rechter in kort geding zal bevoegd zijn in het geval dat het geschil een subjectief recht 

behartigt. Indien de geschil een objectief recht vormt dan zal de Raad van State bevoegd 

zijn.
130

Er zijn wel enkele voorwaarden om een beroep in te stellen bij de rechter in kort 

geding. Zo zal de vordering spoedeisend moeten zijn. Met betrekking tot de openbaarheid van 

bestuur stelt de rechtsleer dat het recht van toegang snel moet gebeuren omdat het anders zijn 

doel verliest. Aldus zal het vrijwel eenvoudig zijn om het spoedeisend karakter aan te 
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duiden.
131

Verder kan worden opgemerkt dat de rechter in kort geding enkel uitspraak kan 

doen bij voorraad, bijgevolg mag de beslissing in kort geding geen nadeel toebrengen aan de 

zaak zelf.
132

Tenslotte mag de zaak niet door de wet aan de rechterlijke macht onttrokken zijn. 

Gezien de aanwezigheid van een subjectief burgerlijk recht zal dergelijke zaak in beginsel niet 

onttrokken zijn aan de rechterlijke macht.
 133

   

Op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek kan de burger een vordering tot 

schadevergoeding indienen bij de gewone rechter indien hij de gevraagde 

bestuursdocumenten niet kan consulteren en hierdoor schade oploopt.
134

   

 

2.1.7. Besluit 

38. De beroepen die worden ingesteld behelzen een veelheid aan thema‟s.
135

 

De commissie geeft haar advies binnen een redelijk korte termijn. Derhalve weet de aanvrager 

vrij snel of hij volgens de commissie kennis mag nemen van de gewenste documenten.
136

  

Toch is de commissie de mening toegedaan dat de termijn waarbinnen ze haar advies moet 

verlenen zou moeten zijn voorzien van een mogelijke verlening. De commissie haalt hierbij 

als reden aan dat gezien de moeilijkheidsgraad van sommige zaken de huidige termijnregeling 

niet voldoende is.
137

  

Verder moet er worden besloten dat er weinig beroepen worden ingesteld aangezien er slechts 

73 adviesaanvragen werden ingediend.
138

 De rechtszoekende burger zal meestal een voor hem 

gunstig advies bekomen bij de commissie. Daarenboven hoeft hij zich niet te laten bijstaan 

gezien het feit dat het voornamelijk advocaten zijn die procedurefouten maken.
139

  

Gelet op het feit dat het recht op toegang tot bestuursdocumenten een fundamenteel recht is 

valt het  te betreuren dat de commissie slechts adviesbevoegdheid heeft en geen 

beslissingsbevoegdheid. Indien de commissie wel beslissingsbevoegdheid zou hebben, dan 

zou zij de betrokken bestuurinstantie kunnen dwingen om een bepaald document openbaar te 

maken en zou dit de effectiviteit ten goede komen.
140
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Er moet ook worden besloten dat voor bepaalde nieuwe instellingen de burger geen beroep zal 

kunnen doen op de openbaarheidswetgeving aangezien er voor die instellingen door de 

wetgever nog geen duidelijke procedure is opgemaakt. Bijgevolg is dit gelet op het 

fundamentele recht op toegang tot bestuursdocumenten ongunstig voor de effectiviteit van het 

bestuurlijk beroep.
141

  

De hoofdreden van onontvankelijkheid van de beroepen is het niet gelijktijdig indienen van 

het verzoek tot heroverweging en het verzoek om advies. Indien dit principe van 

gelijktijdigheid zou worden weggelaten zou dit de effectiviteit ten goede komen omdat er dan 

niet langer een kleine formaliteit in de weg zou staan voor de onontvankelijkheid van de 

beroepen en op die manier de wil van de grondwetgever beter zou worden weegegeven.
142

  

Tenslotte doen een aantal bestuurlijke overheden afbreuk aan de effectiviteit van het 

bestuurlijk beroep gezien het feit dat die overheden te weinig inspanningen leveren om hun 

verplichtingen krachtens de openbaarheidswetgeving na te komen.
143
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2.2. Vlaamse regeling van bestuurlijke beroepsmogelijkheden inzake 

openbaarheid van bestuur 

 

2.2.1. Openbaarheidsdecreet 

39. Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (hierna: 

Openbaarheidsdecreet) geeft het recht aan elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, of 

groepering ervan om de gewenste bestuursdocumenten in te zien, er uitleg over te krijgen of 

er een afschrift van te ontvangen. Er is geen belang vereist om de openbaarheid van een 

bestuursdocument aan te vragen, tenzij de documenten van persoonlijke aard zijn.
 144

 Het 

Openbaarheidsdecreet is van toepassing op bijvoorbeeld het Vlaams Gewest, op bijvoorbeeld 

de Vlaamse Gemeenschap, op bijvoorbeeld de procvincies, op bijvoorbeeld de gemeenten, op 

bijvoorbeeld de OCMW‟s
145

  

40. Voor de omschrijving van het begrip “bestuursdocument” wordt verwezen naar de 

uiteenzetting die ervan is gegeven bij de bespreking van het bestuurlijk beroep inzake de 

federale openbaarheid van bestuur.
146

 

 

2.2.2. Het bestuurlijk beroep 

2.2.2.1. De Beroepsinstantie 

41. De Beroepsinstantie is een onafhankelijk en neutraal orgaan die bij de behandeling van de 

beroepen geen instructies kan ontvangen; het bestaat enkel uit ambtenaren en niet uit 

externen, wat toch enige bemerking met zich meebrengt.
147

 Zou er hier geen sprake kunnen 

zijn van enige zweem van partijdigheid? De Beroepsinstantie bestaat uit twee kamers zijnde 

een kamer voor de beroepen met betrekking tot het Openbaarheidsdecreet en een kamer voor 

de beroepen in het kader van het Decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van 

overheidsinformatie. Tussen beide kamers zal er echter ook samenwerking bestaan; immers, 

indien een beroep wordt ingesteld met betrekking tot weigering van openbaarheid, dan zal de 

kamer van hergebruik van overheidsinformatie het advies moeten inwinnen bij de kamer 

openbaarheid. Die adviesverstrekking is niet expliciet voorgeschreven in het decreet en de 

rechtsleer is de mening toegedaan dat dit voor de goede gang van zaken zou moeten worden 

uitgewerkt door een besluit van de Vlaamse Regering.
148
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2.2.2.2. Het beroep 

42. De aanvrager van openbaarmaking van bestuursdocumenten kan beroep instellen bij de 

Beroepsinstantie.
149

Dit beroep moet schriftelijk, per brief, per fax of per email en binnen een 

termijn van dertig kalenderdagen worden ingediend.
150

 De appellant moet in het beroepschrift 

duidelijk vermelden tegen welke beslissing hij in beroep gaat of hij moet kunnen aantonen dat 

er geen gevolg gegeven is met betrekking tot zijn aanvraag binnen de opgelegde termijn.
151

 

De appellant moet zijn identiteit bewijzen en moet bewijzen dat de persoon van wie de 

informatie afstamt,  ingestemd heeft met de openbaarmaking ervan, indien de  aanvraag 

betrekking heeft op ofwel de persoonlijke levenssfeer; ofwel op vertrouwelijke commerciële 

of industriële informatie; ofwel op informatie die van derden afkomstig is en die uitdrukkelijk 

vertrouwelijk is. Enkel voor de openbaarmaking van informatie van persoonlijke aard moet de 

aanvrager een belang aantonen.
152

  

 

43. De Beroepsinstantie zal een verzoekschrift slechts behandelen indien dit beroepschrift 

overeenstemt met de oorspronkelijke aanvraag. De Beroepsinstantie is immers niet bevoegd 

om een aanvraag te beoordelen die voor het eerst bij haar werd geformuleerd. Derhalve zal 

een beroep dat niet overeenstemt met de oorspronkelijke aanvraag, onontvankelijk zijn.
153

  

 

44. Bij ontvangst van het beroep  noteert de beroepsinstantie dit onmiddellijk in een register, 

met vermelding van datum en ontvangst. Die registratie is openbaar voor de beroeper en voor 

de betrokken overheidsinstantie die de oorspronkelijke beslissing heeft genomen of had 

moeten nemen.
154

 De Beroepsinstantie kan alle bestuursdocumenten ter plaatse inzien of ze 

opvragen bij de betrokken instantie. Daarenboven kan de Beroepsinstantie alle betrokken 

partijen en deskundigen horen en de personeelsleden van de instantie om extra inlichtingen 

vragen.
155

 De vergaderingen van de afdelingen van de beroepsinstantie zijn niet openbaar.
156

 

 

45. De appellant kan afstand doen van zijn beroep vooraleer de Beroepsinstantie een 

beslissing heeft genomen; in dat geval zal de beroepsinstantie enkel nog akte nemen van het 

beroep.
157

 Het beroep zal zonder voorwerp vallen indien de betrokken overheidsinstantie de 
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gevraagde documenten openbaar maakt ten aanzien van de beroeper vooraleer de 

Beroepsinstantie een beslissing heeft genomen.
158

 

 

46. De Beroepsinstantie doet uitspraak over het beroep en deelt haar beslissing schriftelijk, 

per fax, of per email binnen een termijn van dertig kalenderdagen ter kennis van de 

appellant.
159

 De beroepsinstantie kan de  termijn van dertig kalenderdagen verlengen tot een 

termijn van vijfenveertig kalenderdagen; zij zal dit doen wanneer zij de mening is toegedaan 

dat de gevraagde informatie moeilijk tijdig te verzamelen is of ingeval de toetsing van de 

aanvraag aan de uitzonderingsgronden op de openbaarheid van bestuur moeilijk tijdig uit te 

voeren is. Indien dit het geval is dan zal de beroepsinstantie dit aan de  indiener van het 

beroep meedelen alsook de reden of de redenen tot deze verlenging.
160

 De beslissingen van de 

beroepsinstantie zijn openbaar.
161

 

 

47. In zoverre de Beroepsinstantie het beroep inwilligt, geeft zij toelating tot de 

openbaarmaking.
162

 Desgevallend zal de betrokken overheidsinstantie die de informatie bezit, 

de beslissing tot openbaarmaking zo spoedig mogelijk uitvoeren en dit binnen een 

maximumtermijn van veertig kalenderdagen na het indienen van het beroep. Voor zover er 

een verlengingsbeslissing werd genomen waarbij de termijn om een beslissing te nemen voor 

de beroepsinstantie werd verlengd naar vijfenveertig kalenderdagen, wordt de 

maximumtermijn voor de uitvoering vijfenvijftig kalenderdagen.
163

 

 

48. Indien de betrokken overheidsinstantie de genomen beslissing van de Beroepsinstantie 

niet tijdig uitvoert, dan zal de Beroepsinstantie de beslissing uitvoeren.  Zo kan de 

Beroepsinstantie een ambtenaar de opdracht geven om inzage in het gevraagde document te 

verlenen.
164
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2.2.3. Geregistreerde beroepen periode: 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 

49. In de periode van 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 werden er 269 beroepsdossiers behandeld. 

Ten aanzien van de vorige periode is het aantal ingediende beroepen met 67 % gestegen. Die 

stijging heeft als hoofdreden dat er  93 beroepen werden ingediend met betrekking tot het 

Oosterweeldossier.
165

  

50. Van de 269 beroepsdossiers hadden er 123 betrekking op de Vlaamse overheid (de diverse 

departementen binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de ministeriële 

kabinetten en de agentschappen). Honderdenzeven beroepsdossiers betreffen de gemeenten, 

ocmw’s en intercommunales. Er werden 4 beroepsdossiers ingediend die betrekking hadden 

op de provincies en er werden 35 dossiers ingediend die betrekking hadden op de diverse 

overige instanties. Van de 269 behandelde beroepsdossiers werden 119 dossiers integraal 

afgewezen(onontvankelijk of ongegrond). Er werden 52 dossiers als volledig gegrond 

beschouwd, waarbij de openbaarmaking van de gevraagde documenten bijgevolg werd 

toegestaan; in 26 beroepsdossiers werd de openbaarmaking gedeeltelijk toegestaan. In 5 

dossiers werd er door de indiener van het beroepschrift afstand gedaan van het beroep, zodat 

er geen uitspraak moest worden gedaan door de Beroepsinstantie. Daarnaast waren er ook 67 

beroepsdossiers zonder voorwerp.
166
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51. Van die 269 dossiers werd er één zaak aanhangig gemaakt bij de Raad van State. Het 

behelst een verzoek tot nietigverklaring van een beslissing van de Beroepsinstantie. In totaal 

werden er voor de voorbije zes werkingsjaren van de Beroepsinstantie 19 dossiers aanhangig 

gemaakt bij de Raad van State. Daarvan werden al acht dossiers definitief afgehandeld en in 

zeven dossiers werd de Beroepsinstantie in het gelijk gesteld, terwijl in één dossier de 

beslissing van de Beroepsinstantie gedeeltelijk werd vernietigd.
167

 

 

2.2.4. Ontvankelijkheid van de  beroepen en motivering 

52. Analyse van de ontvankelijkheid van de beroepen: 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/93 (X/Scholengroep 14) van 1 juli 2009 betreffende het 

bekomen van een afschrift van het verslag van de vergadering van de Raad van 

Bestuur van Scholengroep 14:
168

 Het beroep betreft voor een gedeelte documenten die 

een persoonlijke aard vertonen, aangezien de verzoeker niet over het vereiste belang 

beschikt zoals voorzien in artikel 17,§2 van het openbaarheidsdecreet, werd het beroep 

deels onontvankelijk verklaard voor dat gedeelte van het beroep die documenten met 

een persoonlijke aard bevatten. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/96 (X/Inspecteur generaal van Financiën) van 14 juli 

2009 betreffende het bekomen van een afschrift van een nota van de Inspectie van 

Financiën:
169

 Het beroep behoort tot de bevoegdheid van de federale wetgever en valt 

niet onder het toepassingsgebied van het openbaarheidsdecreet. Derhalve is de 

beroepsinstantie niet bevoegd en is het beroep onontvankelijk. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/102 (X/Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) van 4 

augustus 2009 betreffende een afschrift van een verslag van een werkgroep aangaande 

een plan van aanpak met betrekking tot een bouwaanvraag in het 

Oosterweeldossier:
170

 Het beroep werd voortijdig ingesteld, zonder de 

beslissingstermijn te respecteren binnen dewelke de Beheersmaatschappij haar 

beslissing kan nemen. Bijgevolg verklaarde de beroepsinstantie het beroep 

onontvankelijk.  

 

- Beroepsdossier nummer 2009/110 (X/ gemeente Wommelgem) van 17 augustus 2009 

betreffende de inzage in een brandverslag opgesteld door de Brandweer van de 

gemeente Wommelgem over een brand in de woning van de aanvrager:
171

 De 

beroepsinstantie oordeelde dat het voorliggende beroep tot de bevoegdheid van de 
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federale overheid behoort. Derhalve is de Beroepsinstantie niet bevoegd en is het 

beroep onontvankelijk.   

 

- Beroepsdossier nummer 2009/114 (X/Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) van 

26 augustus 2009 betreffende het bekomen van een digitaal afschrift van een aantal 

documenten in het Oosterweeldossier:
172

Het beroep werd door de beroepsinstantie 

onontvankelijk bevonden omdat de appellant het voortijdig had ingesteld, zonder de 

beslissingstermijn te respecteren binnen dewelke de Beheersmaatschappij haar 

beslissing kan nemen.  

- Beroepsdossier nummer 2009/115 (X/OCMW Lovendegem) van 27 augustus 2009 

betreffende de inzage in de notulen van de openbare zittingen van de OCMW-raad:
173

 

De beroeper stelde het beroep in zonder het verstrijken van de beslissingstermijn die 

het OCMW heeft om te beslissen af te wachten. Bijgevolg werd het beroep voortijdig 

ingesteld en verklaarde de beroepsinstantie het beroep onontvankelijk.   

 

- Beroepsdossier nummer 2009/118 (X/Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) van 1 

september 2009 betreffende het bekomen van een  afschrift van een kortfilm met de 

visie op een project aangaande het Oosterweeldossier en betreffende het verslag van 

een infovergadering met de gestelde vragen en de daarop verstrekte antwoorden:
174

 De 

appellant stelde het beroep te vroeg zonder de beslissingstermijn in eerste aanleg te 

respecteren. Bijgevolg werd het beroep onontvankelijk bevonden door de 

Beroepsinstantie. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/121 (X/gemeente Nevele) van 4 september 2009 

betreffende het bekomen van een eensluidend afschrift van een brief van de 

Burgemeester van Nevele:
175

 Aangezien de aanvrager reeds over de gevraagde 

documenten beschikt, oordeelde de Beroepsinstantie dat het beroep onontvankelijk 

was.  

 

- Beroepsdossier nummer 2009/150(X/Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) van 6 

november 2009 betreffende het bekomen van een digitaal afschrift van een aantal 

documenten in het Oosterweeldossier:
176

 Het beroep werd voortijdig ingediend zonder 

het verstrijken van de beslissingstermijn in eerste aanleg af te wachten. Derhalve 

verklaarde de Beroepsinstantie het beroep onontvankelijk.  

 

- Beroepsdossier nummer 2009/163 (X/gemeente Nijlen) van 26 november 2009 

betreffende het verlenen van een afschrift met betrekking tot documenten inzake de 

aanlag van parkings:
177

 Het beroep werd voortijdig ingediend zonder het verstrijken 
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van de beslissingstermijn in eerste aanleg af te wachten. Derhalve verklaarde de 

Beroepsinstantie het beroep onontvankelijk.  

 

- Beroepsdossier nummer 2009/164 (X/Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening)  

van 4 december 2009 betreffende het bekomen van een afschrift van een document 

aangaande de tuchtstraffen die door de directieraad van de Vlaamse Maatschappij voor 

Watervoorziening genomen zijn:
178

 Het gevraagde document  bevat informatie van 

persoonlijke aard, waarvoor er een belang moet worden aangetoond om het document 

te kunnen raadplegen (artikel 17,§2 openbaarheidsdecreet). De aanvrager beschikt niet 

over dit belang, derhalve verklaarde de Beroepsinstantie het verzoek onontvankelijk. 

  

- Beroepsdossier nummer 2010/08 (X/gemeente Rotselaar) van 25 januari 2010 

betreffende het bekomen van een afschrift van de agenda en de verslagen van de 

gemeenteraad:
179

 De verzoeker diende het beroep voortijdig in, zonder rekening te 

houden met het verstrijken van de wettelijk gestelde beslissingstermijn in eerste 

aanleg. Bijgevolg verklaarde de Beroepsinstantie het beroep onontvankelijk.  

 

- Beroepsdossier nummer 2010/09 (X/Stad Bilzen) van 25 januari 2010 betreffende een 

beroep tegen het feit dat het stadsbestuur van Bilzen bepaalde verplichtingen inzake 

actieve openbaarheid van bestuur niet zou nakomen:
180

 De beroepsinstantie is niet 

bevoegd, want het betreft een beroep inzake actieve openbaarheid van bestuur. De 

Beroepsinstantie is krachtens het openbaarheidsdecreet bevoegd voor beroepen met 

betrekking tot passieve openbaarheid van bestuur. Derhalve werd het beroep 

onontvankelijk bevonden.  

  

- Beroepsdossier nummer 2010/12 van 2 februari 2010 (X/Vlaams Agentschap voor 

binnenlands bestuur) betreffende de inzage in het dossier met betrekking tot de 

bevorderingsronde voor adviseurs in de provinciale afdeling van het Vlaams 

Agentschap voor binnenlands bestuur:
181

 Het gevraagde document  bevat informatie 

van persoonlijke aard, waarvoor er een belang moet worden aangetoond om het 

document te kunnen raadplegen (artikel 17,§2 openbaarheidsdecreet). De aanvrager 

beschikt niet over dit belang, bijgevolg verklaarde de Beroepsinstantie het verzoek 

onontvankelijk. 

  

- Beroepsdossier nummer 2010/27 (X/gemeente Rotselaar) van 17 maart 2010 

betreffende het bekomen van een afschrift van de agenda en notulen van de besloten 

vergaderingen van de gemeenteraden:
182

 Een gedeelte van de  gevraagde documenten  

bevat informatie van persoonlijke aard, waarvoor er een belang moet worden 

aangetoond om de documenten te kunnen raadplegen (artikel 17,§2 
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openbaarheidsdecreet). De aanvrager beschikt niet over dit belang, bijgevolg 

verklaarde de Beroepsinstantie het verzoek onontvankelijk voor het gedeelte waarvoor 

er een belang moet worden aangetoond. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/43 (X/kabinet Viceminister-president van de Vlaamse 

regering) van 14 april 2010 betreffende het bekomen van een digitaal afschrift van 

documenten op grond van dewelke de Vlaamse regering besliste om een bepaalde 

passage uit het Masterplan 2020 te schrijven en goed te keuren:
183

 Het beroep werd 

voortijdig ingesteld zonder het verstrijken van de wettelijk gestelde beslissingstermijn 

in eerste aanleg af te wachten. Derhalve verklaarde de Beroepsinstantie het beroep 

onontvankelijk.  

 

- Beroepsdossier nummer 2010/45 (X/gemeente Waasmunster) van 19 april 2010 

betreffende het bekomen van een afschrift en inzage in het dossier inzake een 

bouwvergunning en alle erbij gerelateerde stukken:
184

 De verzoeker vroeg in het 

oorspronkelijke verzoek enkel inzage in documenten en geen afschrift van de 

documenten. Bijgevolg verklaarde de Beroepsinstantie het verzoek onontvankelijk 

voor het gedeelte waarbij er naar een afschrift werd verzocht. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/50 (X/kabinet Minister-president van de Vlaamse 

regering) van 26 april 2010 betreffende het bekomen van een digitaal afschrift 

aangaande documenten in het Oosterweeldossier:
185

Het beroep werd voortijdig 

ingediend zonder het verstrijken van de wettelijk gestelde beslissingstermijn van het 

oorspronkelijke verzoek af te wachten. Derhalve verklaarde de Beroepsinstantie het 

verzoek onontvankelijk.  

 

- Beroepsdossier nummer 2010/56 (X/Vlaamse overheid, departement Mobiliteit en 

Openbare Werken, afdeling Verkeerscentrum) van 26 april 2010 betreffende het 

bekomen van een digitaal afschrift van documenten in het Oosterweeldossier:
186

 Het 

beroep werd voortijdig ingediend zonder het verstrijken van de wettelijk gestelde 

beslissingstermijn van het oorspronkelijke verzoek af te wachten. Derhalve verklaarde 

de Beroepsinstantie het verzoek onontvankelijk.  

 

- Beroepsdossier nummer 2010/57 (X/Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) van 26 

april 2010 betreffende het bekomen van een digitaal afschrift van documenten in het 

Oosterweeldossier:
187

 Het beroep werd voortijdig ingediend zonder het verstrijken van 

de wettelijk gestelde beslissingstermijn van het oorspronkelijke verzoek af te wachten. 

Derhalve verklaarde de Beroepsinstantie het verzoek onontvankelijk.  
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- Beroepsdossier nummer 2010/58 (X/Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en 

Verkeer) van 26 april 2010 betreffende het bekomen van een digitaal afschrift van 

documenten in het Oosterweeldossier:
188

 Het beroep werd voortijdig ingediend zonder 

het verstrijken van de wettelijk gestelde beslissingstermijn van het oorspronkelijke 

verzoek af te wachten. Derhalve verklaarde de Beroepsinstantie het verzoek 

onontvankelijk.  

 

- Beroepsdossier nummer 2010/59 (X/kabinet voor Ruimtelijke Ordening en Financiën) 

van 26 april 2010 betreffende het bekomen van een digitaal afschrift van documenten 

in het Oosterweeldossier:
189

 Het beroep werd voortijdig ingediend zonder het 

verstrijken van de wettelijk gestelde beslissingstermijn van het oorspronkelijke 

verzoek af te wachten. Derhalve verklaarde de Beroepsinstantie het verzoek 

onontvankelijk.  

 

- Beroepsdossier nummer 2010/60 (X/kabinet Minister-president van de Vlaamse 

regering) van 26 april 2010 betreffende het bekomen van een digitaal afschrift van 

documenten in het Oosterweeldossier :
190

 Het beroep werd voortijdig ingediend 

zonder het verstrijken van de wettelijk gestelde beslissingstermijn van het 

oorspronkelijke verzoek af te wachten. Derhalve verklaarde de Beroepsinstantie het 

verzoek onontvankelijk.  

 

- Beroepsdossier nummer 2010/61 (X/Lokaal Overlegplatform Brussel) van 26 april 

2010 betreffende het bekomen van een kopie van gedetailleerde ordeningscriteria en 

verslagen van het Lokaal Overlegplatform Brussel:
191

Een aantal documenten werden 

niet gevraagd in het oorspronkelijke verzoek. Derhalve verklaarde de Beroepsinstantie 

het beroep onontvankelijk voor wat betreft de documenten die niet in eerste aanleg 

werden gevraagd. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/62 (X/kabinet Ruimtelijke Ordening en 

Financiën;Agentschap Wegen en Verkeer;Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) 

van 27 april 2010 betreffende het bekomen van een digitaal afschrift van documenten 

in het Oosterweeldossier:
192

 Het beroep werd voortijdig ingediend zonder het 

verstrijken van de wettelijk gestelde beslissingstermijn van het oorspronkelijke 

verzoek af te wachten. Derhalve verklaarde de Beroepsinstantie het verzoek 

onontvankelijk.  

 

- Beroepsdossier nummer 2010/70 (X/kabinet Ruimtelijke Ordening en Financiën) van 

28 april 2010 betreffende het bekomen van een digitaal afschrift van documenten in 
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het Oosterweeldossier:
193

 Het beroep werd voortijdig ingediend zonder het verstrijken 

van de wettelijk gestelde beslissingstermijn in eerste aanleg af te wachten. Derhalve 

verklaarde de Beroepsinstantie het verzoek onontvankelijk.  

 

- Beroepsdossier nummer 2010/126 (X/Vrije Basisschool Schriek-Grootlo) van 19 mei 

2010 betreffende het verzoek om antwoord te krijgen over studieresultaten (kopie van 

de rapporten):
194

 Het gevraagde document  bevat informatie van persoonlijke aard, 

waarvoor er een belang moet worden aangetoond om het document te kunnen 

raadplegen (artikel 17,§2 openbaarheidsdecreet). De aanvrager beschikt niet over dit 

belang, bijgevolg verklaarde de Beroepsinstantie het verzoek onontvankelijk. 

- Beroepsdossier nummer 2010/130 (X/gemeentelijke Basisschool Begijnendijk) van 25 

mei 2010 betreffende het verzoek om antwoord te krijgen over studieresultaten (kopie 

van de rapporten):
195

 Het gevraagde document  bevat informatie van persoonlijke aard, 

waarvoor er een belang moet worden aangetoond om het document te kunnen 

raadplegen (artikel 17,§2 openbaarheidsdecreet). De aanvrager beschikt niet over dit 

belang, bijgevolg verklaarde de Beroepsinstantie het verzoek onontvankelijk. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/172 (X/Stad Kortrijk) van 15 juni 2010 betreffende een 

vraag om informatie over de criteria die het stadsbestuur gebruikt om een tent te 

kunnen lenen:
196

 Het beroep werd voortijdig ingediend zonder het verstrijken van de 

wettelijk gestelde beslissingstermijn in eerste aanleg af te wachten. Derhalve 

verklaarde de Beroepsinstantie het verzoek onontvankelijk. 

 

53. Uit de voorgaande analyse kunnen we  concluderen dat onder meer de volgende redenen 

vaak worden aangehaald om een beroep onontvankelijk te verklaren: 

- de materie valt binnen de bevoegdheid van de federale wetgever; 

- het beroep werd voorbarig ingesteld zonder de bij decreet vastgelegde 

beslissingstermijn in eerste aanleg af te wachten 

- het niet binnen het toepassingsgebied vallen van het openbaarheidsdecreet; 

- onbevoegdheid van de Beroepsinstantie; 

- afwezigheid van het vereiste belang. 
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2.2.5. Gegrondheid van de beroepen en motivering 

 

54. Analyse van de gegrondheid van de beroepen: 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/92 (X/Koninklijk Atheneum Mariakerke) van 1 juli 

2009 betreffende het bekomen van een afschrift van schoolproeven:
197

De 

Beroepsinstantie verklaarde het beroep gegrond, aangezien er geen 

uitzonderingsgronden van het openbaarheidsdecreet van toepassing zijn. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/93 (X/Scholengroep 14) van 1 juli 2009 betreffende het 

bekomen van een afschrift van het verslag van de vergadering van de Raad van 

Bestuur van Scholengroep 14:
198

Gelet op het feit dat er geen uitzonderingsgronden 

van toepassing zijn verklaarde de Beroepsinstantie het beroep gegrond (voor het 

gedeelte van de documenten waarbij er geen belang moest worden aangetoond). 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/94 (X/Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) van 6 

juli 2009 betreffende het bekomen van en afschrift van een nota met betrekking tot het 

plan van aanpak van het openbaar onderzoek over een bouwaanvraag voor de 

Oosterweelverbinding :
199

Aangezien er geen uitzonderingsgronden van het 

openbaarheidsdecreet van toepassing zijn verklaarde de Beroepsinstantie het beroep 

gegrond. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/95 (X/Interne Audit van de Vlaamse Administratie) van 

10 juli 2009 betreffende het bekomen van een afschrift van alle e-mailverkeer tussen 

de verzoeker en de Interne Audit van de Vlaamse Administratie; betreffende het 

bekomen van een afschrift van verklaringen afgelegd door de verzoeker ten aanzien 

van de Interne Audit van de Vlaamse Administratie; betreffende het bekomen van een 

afschrift eventueel ander auditmateriaal waarvan de verzoeker de afzender of 

bestemmeling was:
200

 Aangezien er geen uitzonderingsgronden van het 

openbaarheidsdecreet van toepassing zijn verklaarde de Beroepsinstantie het beroep 

gegrond. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/98 (X/Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) 

van 22 juli 2009 betreffende het bekomen van een afschrift van een factuur van een 

reis naar China; betreffende het bekomen van een afschrift van de rekeninguittreksels 

van de reis naar China; betreffende het bekomen van een afschrift van het verslag van 

het auditcomité over de reis; betreffende het bekomen van een document inzake de 

kosten die werden doorgerekend aan de partners van de personeelsleden die 

deelnamen aan de reis:
201

 Het beroep aangaande het afschrift van de factuur van de 
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reis werd door de Beroepsinstantie ongegrond bevonden aangezien die factuur niet 

beschikbaar is en het bijgevolg geen bestuursdocument is (artikel 3,4° 

openbaarheidsdecreet). Het beroep inzake het afschrift van de rekeninguittreksels van 

de reis en het beroep inzake het afschrift van het verslag van het auditcomité werden 

gegrond verklaard gezien het feit dat er daarvoor geen uitzonderingsgronden van het 

openbaarheidsdecreet van toepassing zijn. Het beroep inzake het afschrift van de 

kosten die werden doorgerekend aan de partners van de personeelsleden die 

deelnamen aan de reis, werd zonder voorwerp verklaard gezien het feit dat de Vlaamse 

Maatschappij voor Watervoorziening het afschrift reeds aan de verzoeker heeft 

overgemaakt. 

  

- Beroepsdossier nummer 2009/99 (X/gemeente Zuttendaal) van 23 juli 2009 

betreffende het bekomen van een afschrift van een Algemeen Plan van Aanleg van de 

gemeente Zuttendaal en van het bijhorende Koninklijk Besluit van 16 maart 

1965(zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad) op grond waarvan dit Algemeen 

Plan van Aanleg werd goedgekeurd:
202

 Het beroep werd aangaande het afschrift van 

het Algemeen Plan van Aanleg, ongegrond verklaard gezien het feit dat dit Plan niet 

beschikbaar is en het bijgevolg geen bestuursdocument is conform artikel 3,4° van het 

openbaarheidsdecreet. Voor wat betreft het afschrift van het Koninklijk Besluit 

oordeelde de Beroepsinstantie dat de gevraagde vorm van het Koninklijk Besluit 

redelijkerwijs onbeschikbaar is en verklaarde bijgevolg ook dit onderdeel van het 

beroep ongegrond conform artikel 20,§1,derde lid van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/103 (X/gemeente Haaltert) van 4 augustus 2009 

betreffende het bekomen van een kopie van de polis die de burgerlijke 

aansprakelijkheid dekt van de burgemeester en schepenen van de gemeente 

Haaltert:
203

 De Beroepsinstantie oordeelde dat het verzoek kennelijk onredelijk was 

conform artikel 11,1° van het openbaarheidsdecreet gezien het feit dat de verzoeker 

structureel en zonder redelijk belang de gemeente aanvragen tot openbaarheid stuurde. 

Derhalve werd het beroep ongegrond bevonden.  

 

- Beroepsdossier nummer 2009/106 (X/gemeente Keerbergen) van 11 augustus 2009 

betreffende het bekomen van een afschrift van het kostenreglement inzake de passieve 

openbaarheid van bestuur; betreffende het bekomen van een afschrift van de 

briefwisseling inzake onregelmatigheden van de laatste drie jaar aangaande  

onverharde buurtwegen; betreffende het bekomen van een afschrift van de inventaris 

van alle onregelmatigheden die het toezicht door de gemeente recent heeft 

opgeleverd:
204

 De Beroepsinstantie oordeelde dat het afschrift van het kostenreglement 

reeds was overgemaakt aan de verzoeker bijgevolg was dit deel van het beroep zonder 

voorwerp. Het deel van het beroep aangaande de briefwisseling werd gegrond 
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bevonden gezien het feit dat er daarvoor geen uitzonderingsgronden van het 

openbaarheidsdecreet van toepassing waren. Het gedeelte van het beroep inzake de 

inventaris werd ongegrond bevonden omdat die inventaris niet beschikbaar was en 

bijgevolg geen bestuursdocument was conform artikel 3,4° van het 

openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/108 (X/Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) 

van 14 augustus 2009 betreffende het bekomen van een afschrift van de 

rekeninguittreksels met betrekking tot een China-reis van een delegatie van de 

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening; betreffende het bekomen van een 

afschrift van de factuur van die reis; betreffende het bekomen van een afschrift van de 

ingediende onkostenstaten van de reizigers:
205

 Het verzoek aangaande de 

rekeninguittreksels werd gegrond bevonden aangezien er geen uitzonderingsgronden 

van het openbarheidsdecreet van toepassing waren. Inzake het afschrift van de factuur 

en met betrekking tot het afschrift van de onkostenstaten oordeelde de 

Beroepsinstantie dat die documenten niet beschikbaar zijn en bijgevolg geen 

bestuursdocumenten zijn conform artikel 3, 4° van het openbaarheidsdecreet. 

Derhalve verklaarde de Beroepsinstantie het beroep ongegrond voor wat betreft die 

laatstgenoemde onderdelen. 

   

- Beroepsdossier nummer 2009/109 (X/Stad Aarschot) van 17 augustus 2009 

betreffende het bekomen van een afschrift inzake rechtsgedingen die de Stad Aarschot 

heeft ingeleid om de openbare doorgang van buurtwegen te herstellen:
206

De 

Beroepsinstantie oordeelde dat de documenten openbaar gemaakt kunnen worden 

indien de persoonlijke gegevens van de gedaagden uit de openbaarmaking worden 

gehouden conform artikel 13,2° van het openbaarheidsdecreet. 

 

  

- Beroepsdossier nummer 2009/111bis (X/gemeente Overijse) van 18 augustus 2009 

betreffende een vraag naar informatie over inbreuken op het aanplakreglement:
207

 Het 

beroep werd ongegrond bevonden gezien het feit dat de gevraagde documenten niet 

beschikbaar zijn en het bijgevolg geen bestuursdocumenten zijn conform artikel 3,4° 

van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/114 (X/Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) van 

26 augustus 2009 betreffende het bekomen van een digitaal afschrift met betrekking 

tot documenten in het Oosterweeldossier:
208

Het beroep werd ongegrond bevonden 

aangezien de gevraagde documenten niet beschikbaar zijn en bijgevolg geen 

bestuursdocumenten zijn  conform artikel 3,4° van het openbaarheidsdecreet. 
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- Beroepsdossier nummer 2009/116 (X/Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) van 

31 augustus 2009 betreffende het bekomen van een afschrift van documenten 

aangaande een opdracht voor de afbraak van gebouwen alsook van de prijsoffertes 

omtrent die opdracht:
209

Het beroep werd voor een deel gegrond bevonden gezien er 

geen uitzonderingsgronden aanwezig waren. Een ander deel van de documenten kon 

niet openbaar worden gemaakt aangezien er zich in dat deel vertrouwelijke en 

commerciële informatie bevond conform artikel 14,3° van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/117 (X/kabinet Vlaams minister van Mobiliteit en 

Openbare Werken) van 31 augustus 2009 betreffende het bekomen van een afschrift 

van drie brieven met bijlagen van de Minister-president aan de Inspectie van 

Financiën waarin advies werd gevraagd over het Sigmaplan:
210

 Het beroep werd voor 

een deel ongegrond bevonden gezien de gevraagde documenten voor dat deel niet 

beschikbaar zijn en aldus geen bestuursdocumenten zijn conform artikel 3,4° van het 

openbaarheidsdecreet. Voor het andere deel werd het beroep gegrond verklaard 

aangezien er geen uitzonderingsgronden van het openbaarheidsdecreet van toepassing 

zijn. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/119 (X/Stad Antwerpen) van 3 september 2009 

betreffende het bekomen van een afschrift van bestuursdocumenten die deel uitmaken 

van een stedenbouwkundig vergunningsdossier voor de oprichting van een 

tuinpaviljoen:
211

 Het beroep werd ongegrond verklaard met betrekking tot het deel van 

de documenten die bouwplannen betreffen omdat enkel de auteur van een plan het 

recht heeft om zijn werk te reproduceren conform artikel 1 van de wet van 30 juni 

1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten. Het andere deel van het beroep 

was zonder voorwerp aangezien de documenten van dat deel reeds aan de verzoeker 

zijn overgemaakt. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/120 (X/Vlaams Agentschap voor binnenlands bestuur) 

van 4 september 2009 betreffende het bekomen van de openbaarmaking van namen 

van de gemeenten die betrokken waren in dossiers die door de Beroepscommissie voor 

tuchtzaken werden behandeld:
212

De Beroepsinstantie verklaarde het verzoek gegrond 

aangezien het mogelijk is om de documenten openbaar te maken mits schrapping van 

de namen van de betrokken personeelsleden. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/122 (X/Stad Gent)  van 4 september 2009 betreffende 

het bekomen van een afschrift van bestuursdocumenten met betrekking tot een 

masterplan aangaande een bos:
213

 Het verzoek werd ongegrond verklaard gezien enkel 
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de auteur van een plan zijn werk kan reproduceren conform artikel 1 van de wet van 

30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/123 (X/gemeente Haaltert) van 9 september 2009 

betreffende het bekomen van een kopie van de verzekeringspolis die de burgerlijke 

aansprakelijkheid dekt van de leden van het College van burgemeester en schepenen 

van de gemeente Haaltert:
214

 Deze aanvraag werd reeds behandeld in Beroepsdossier 

nummer 2009/103 waarin het verzoek ongegrond werd verklaard ingevolge van 

kennelijke onredelijkheid. Echter in voorliggende aanvraag is er geen sprake van 

kennelijke onredelijkheid aangezien de verzoeker niet structureel de gemeente met 

aanvragen tot openbaarmaking verzoekt. De Beroepsinstantie verklaarde het verzoek 

in casu gegrond omdat er geen uitzonderingsgronden aanwezig zijn. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/124 (X/Stad Mechelen) van 10 september 2009 

betreffende het bekomen van openbaarmaking van het volledige administratief dossier 

aangaande een dading afgesloten door de Stad Mechelen:
215

 Het verzoek tot 

openbaarmaking werd ongegrond verklaard aangezien het belang van openbaarmaking 

in casu niet opweegt tegen de rechtspleging in een burgerlijk geding. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/125 (X/Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) van 

21 september 2009 betreffende het bekomen van een afschrift met betrekking tot 

briefwisseling tussen de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel en het Gemeentelijk 

Havenbedrijf Antwerpen in verband met een concessie:
216

 Het beroep werd voor een 

deel gegrond verklaard aangezien er geen uitzonderingsgronden aanwezig zijn. Voor 

een ander deel werd het beroep ongegrond verklaard omdat de gevraagde documenten 

voor dat deel niet beschikbaar waren het bijgevolg geen bestuursdocumenten 

betroffen. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/126 (X/gemeente Kluisbergen) van 23 september 2009  

betreffende het bekomen van een afschrift van de arbeidsovereenkomst van een 

ambtenaar bij de gemeente Kluisbergen; betreffende het bekomen van een afschrift 

van een document waarop de diensturen van die ambtenaar vermeld staan:
217

 Het 

afschrift aangaande de arbeidsovereenkomst kan openbaar worden gemaakt mits 

weglating van de persoonlijke gegevens van de ambtenaar in kwestie conform artikel 

13,2° van het openbaarheidsdecreet. Het document houdende de diensturen van de 

ambtenaar kan niet openbaar worden gemaakt gezien de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer van de ambtenaar conform artikel 13,2° van het 

openbaarheidsdecreet. 
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- Beroepsdossier nummer 2009/127 (X/Stad Gent)  van 23 september 2009 betreffende 

het bekomen van een afschrift van individuele verhoren van de voormalige collega‟s 

van de verzoeker en van het samenvattende verslag dat daarvan werd opgemaakt:
218

 

Het verzoek is ongegrond aangezien in de voorliggende zaak het belang van 

openbaarheid niet opweegt tegen de rechtspleging in een administratief geding 

conform artikel 14,4° van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/128 (X/provincie Oost-Vlaanderen) van 24 september 

2009 betreffende het verkrijgen van inzage in een dossier in het kader van het 

Sigmaplan:
219

In de voorliggende zaak zijn de documenten niet beschikbaar en 

betreffen ze bijgevolg geen bestuursdocumenten conform artikel 3,4° van het 

openbaarheidsdecreet. Derhalve verklaarde de Beroepsinstantie het beroep ongegrond. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/130 (X/provincie Antwerpen) van 30 september 2009 

betreffende het bekomen van een afschrift van het volledige verslag van een politiek 

forum georganiseerd onder leiding van de Antwerpse provinciegouverneur met 

betrekking tot het Masterplan Antwerpen:
220

 Het beroep werd ongegrond bevonden 

aangezien de gewenste bestuursdocumenten niet beschikbaar zijn en het derhalve geen 

bestuursdocumenten zijn conform artikel 3,4° van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/133 (X/Stad Maaseik) van 8 oktober 2009 betreffende 

het bekomen van een afschrift van de plannen van een woning:
221

Het verzoek werd 

ongegrond bevonden aangezien enkel de auteur van de plannen het recht heeft om ze 

verder te produceren conform artikel 1,§1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het 

auteursrecht en de naburige rechten. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/136 (X/Agentschap RO-Vlaanderen) van 16 oktober 

2009 betreffende het bekomen van een afschrift van documenten aangaande de 

oprichting van een kunstwerk:
222

 De beroepsinstantie verklaarde het beroep ongegrond 

aangezien de gevraagde documenten niet beschikbaar zijn en bijgevolg geen 

bestuursdocumenten zijn conform artikel 3,4° van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/137 (X/OCMW Lokeren) van 22 oktober 2009 

betreffende het bekomen van een afschrift van de notulen van een bijzonder comité 

van het OCMW van Lokeren:
223

Het verzoek werd door de Beroepsinstantie gegrond 

bevonden aangezien er in de voorliggende zaak geen uitzonderingsgronden van 

toepassing zijn. 
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- Beroepsdossier nummer 2009/141 (X/Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) 

van 26 oktober 2009 betreffende het bekomen van een afschrift inzake de 

onkostennota‟s, rekeninguittreksels, facturen en briefwisseling van een reis van een 

delegatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening:
224

 De 

Beroepsinstantie verklaarde het verzoek ongegrond omdat er in casu sprake is van 

kennelijke onredelijkheid in hoofde van de verzoeker conform artikel 11,1° van het 

openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/144 (X/Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) 

van 26 oktober 2009 betreffende het bekomen van een afschrift van het auditrapport 

inzake een reis van een delegatie van de Vlaamse Maatschappij voor 

Watervoorziening:
225

 De Beroepsinstantie verklaarde het beroep ongegrond omdat er 

in casu sprake was van kennelijke onredelijkheid in hoofde van de verzoeker conform 

artikel 11,1° van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/148 (X/gemeente Overijse) van 4 november 2009 

betreffende het bekomen van plannen in het kader van een stedenbouwkundige 

vergunning:
226

Aangezien de auteur van de plannen geen bezwaar heeft tegen de 

reproductie van zijn plannen (conform artikel 1 van de wet van 30 juni 1994 

betreffende het auteursrecht en de naburige rechten) werd het verzoek tot 

openbaarmaking door de Beroepsinstantie gegrond bevonden. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/152 (X/gemeente Nijlen) van 10 november 2009 

betreffende het bekomen van een afschrift van een document inzake de materialen die 

werden aangewend bij het uitvoeren van bepaalde werken in de gemeente Nijlen:
227

 

Het beroep werd ongegrond bevonden aangezien de gevraagde documenten in casu 

niet beschikbaar zijn ze bijgevolg geen bestuursdocumenten betreffen conform artikel 

3,4° van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/153 (X/Aquafin) van 12 november 2009 betreffende het 

bekomen van een afschrift van een document aan de hand van dewelke Aquafin 

gekozen heeft voor een bepaalde aansluitingsinfrastructuur op de eigendom van haar 

cliënten:
228

 De Beroepsinstantie verklaarde het verzoek ongegrond aangezien de 

documenten in de voorliggende zaak niet beschikbaar zijn en ze bijgevolg geen 

bestuursdocumenten betreffen conform artikel 3,4° van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/157 (X/kabinet Vlaamse minister van Leefmilieu, 

Natuur en Cultuur) van 16 november 2009 betreffende het bekomen van een afschrift 

van een verslag omtrent een agendapunt van een onderhoud tussen de personeelsleden 
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van het kabinet van de Vlaamse minister van Leefmilieu en personeelsleden van de 

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening:
229

 Het beroep werd ongegrond 

bevonden aangezien de gevraagde documenten in de voorliggende zaak niet 

beschikbaar zijn en ze derhalve geen bestuursdocumenten betreffen conform artikel 

3,4° van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/158 (X/stad Diest) van 16 november 2009 betreffende 

het bekomen van een digitaal afschrift van administratieve en technische stukken:
230

 

Het verzoek werd ongegrond bevonden aangezien de gevraagde documenten niet 

beschikbaar zijn en ze bijgevolg geen bestuursdocumenten zijn conform artikel 3,4° 

van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/159 (X/Agentschap voor Landbouw en Visserij) van 23 

november 2009 betreffende het bekomen van informatie omtrent een aanvraag inzake 

een stuk landbouwgrond:
231

 Het verzoek werd ongegrond verklaard aangezien de 

openbaarmaking van het gevraagde document afbreuk zou doen aan de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer conform artikel 13,2° van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/160 (X/provincie Oost-Vlaanderen) van 23 november 

2009 betreffende het bekomen van een afschrift van een jachtplan:
232

 Het beroep werd 

ongegrond bevonden door de Beroepsinstantie gezien het feit dat enkel de auteur van 

het jachtplan zijn werk kan reproduceren conform artikel 1 van de wet van 30 juni 

1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/162 (X/gemeente Sint-Katelijne-Waver) van 25 

november 2009 betreffende het bekomen van een afschrift van een advies van de 

Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening aangaande een ruimtelijk 

uitvoeringsplan:
233

 Het verzoek werd ongegrond bevonden aangezien de documenten 

op het moment van de aanvraag nog niet afgewerkt waren conform artikel 11,2° van 

het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/168 (X/Agentschap Wegen en Verkeer) van 8 december 

2009 betreffende het bekomen van een afschrift van documenten aangaande een 

openbare aanbesteding:
234

 Het verzoek werd ongegrond verklaard aangezien de 

gevraagde documenten in de voorliggende zaak vertrouwelijke en commerciële 

informatie betreffen conform artikel 14,3° van het openbaarheidsdecreet. 
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- Beroepsdossier nummer 2009/169 (X/stad Mechelen) van 8 december 2009 

betreffende het bekomen van informatie aangaande een onteigening:
235

 Het beroep 

werd ongegrond bevonden aangezien de gevraagde documenten voor een deel niet 

beschikbaar zijn en derhalve geen bestuursdocumenten zijn conform artikel 3,4° van 

het openbaarheidsdecreet. Voor het andere deel weegt de openbaarmaking van de 

documenten niet op tegen de rechtspleging in een burgerlijk rechtsgeding conform 

artikel 14,4° van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/170 (X/Vlaamse Landmaatschappij, Afdeling 

Mestbank) van 10 december 2009 betreffende het bekomen van informatie over de 

hoeveelheid nutriëntenemissierechten van een bepaald bedrijf:
236

 Het verzoek werd 

ongegrond bevonden aangezien de gevraagde documenten in casu niet beschikbaar 

zijn en ze bijgevolg geen bestuursdocumenten zijn conform artikel 3,4° van het 

openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/171 (X/Kind en Gezin) van 10 december 2009 

betreffende het bekomen van een afschrift van de inspectieverslagen van Kind en 

Gezin:
237

 Het verzoek werd ongegrond bevonden aangezien de gevraagde documenten 

niet beschikbaar zijn en ze bijgevolg geen bestuursdocumenten zijn conform artikel 

3,4° van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/172 (X/stad Diest) van 15 december 2009 betreffende 

het bekomen van een digitaal afschrift van een mobiliteitsstudie van de stad Diest; 

betreffende het bekomen van een digitaal afschrift van studies inzake het openleggen 

van een rivier:
238

 Het verzoek aangaande de mobiliteitsstudie werd gegrond bevonden 

aangezien er geen uitzonderingsgronden aanwezig zijn. De aanvraag met betrekking 

tot de studies inzake het openleggen van een rivier werd deel gegrond bevonden 

aangezien er geen uitzonderingsgronden aanwezig zijn voor dat bepaalde deel. Voor 

een ander deel werd het ongegrond bevonden aangezien de vorm in dewelke de 

documenten gevraagd worden praktisch onmogelijk is conform artikel 20,§1, derde lid 

van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/173 (X/stad Mechelen) van 16 december 2009 

betreffende het bekomen van een afschrift van documenten inzake de heraanleg van 

een openbaar domein:
239

 Het beroep werd ongegrond bevonden aangezien het belang 

van de openbaarmaking van de gevraagde documenten niet opweegt tegen de 

rechtspleging in een burgerlijk rechtsgeding conform artikel 14,4° van het 

openbaaheidsdecreet. 
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- Beroepsdossier nummer 2009/174 (X/Agentschap RO Vlaanderen) van 18 december 

2009 betreffende het bekomen van een afschrift van het gewestplan dat van toepassing 

is voor een bepaald gebied waarvoor een verkavelingvergunning werd verleend:
240

Het 

beroep werd in de voorliggende zaak gegrond bevonden aangezien er geen 

uitzonderingsgronden van toepassing zijn.  

 

- Beroepsdossier nummer 2009/176 (X/Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) 

van 24 december 2009 betreffende het bekomen van documenten aangaande een reis 

van bepaalde personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor 

Watervoorziening:
241

 Het verzoek werd ongegrond bevonden gezien de kennelijke 

onredelijkheid van de aanvraag conform artikel 11,1° van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2009/177 (X/stad Gent) van 24 december 2009 betreffende 

het bekomen van een afschrift van documenten inzake klachten over 

nachtlawaai:
242

Het verzoek werd ongegrond bevonden gezien de kennelijke 

onredelijkheid van de aanvraag conform artikel 11,1° van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/01 (X/stad Ieper) van 4 januari 2010 betreffende het 

bekomen van een afschrift van een dadingovereenkomst:
243

 Het beroep werd 

ongegrond bevonden aangezien de dadingovereenkomst nog niet door alle partijen 

werd ondertekend en het derhalve een document behelst die nog niet volledig af is 

conform artikel 11,2° van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/02 (X/gemeente Lochristi) van 8 januari 2010 

betreffende het bekomen van een afschrift van documenten aangaande 

stedenbouwkundige bestemmingswijzigingen:
244

 Het verzoek werd ongegrond 

bevonden aangezien er van de gemeente Lochristi in het kader van openbaarheid  niet 

geëist kan worden om nieuwe documenten aan te maken conform artikel 7, tweede lid 

van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/03 (X/Vlaams Gewest, departement Ruimtelijke 

Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) van 13 januari 2010 betreffende het 

bekomen van een afschrift van het overzicht dat in de registers van onbebouwde 

percelen wordt gegeven van de onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van 

Vlaamse semipublieke rechtspersonen:
245

 Het gevraagde document is niet beschikbaar 

en is bijgevolg geen bestuursdocument conform artikel 3,4° van het 

openbaarheidsdecreet. Bijgevolg verklaarde de Beroepsinstantie het verzoek 

ongegrond. 
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- Beroepsdossier nummer 2010/04 (X/Agentschap voor Natuur en Bos) van 14 januari 

2010 betreffende het bekomen van een afschrift van een uitnodiging voor een 

vergadering en het verslag van die vergadering:
246

 De gevraagde documenten zijn niet 

beschikbaar en zijn bijgevolg geen bestuursdocumenten conform artikel 3,4° van het 

openbaarheidsdecreet. Derhalve verklaarde de Beroepsinstantie het verzoek 

ongegrond. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/05 (X/buitendienst Vlaams-Brabant, departement 

Leefmilieu Natuur en Energie) van 19 januari 2010 betreffende het bekomen van een 

afschrift van resultaten van geluidsmetingen die werden uitgevoerd na een klacht over 

vermeende geluidshinder afkomstig van een bedrijf:
247

 Het verzoek werd gegrond 

verklaard aangezien er in de voorliggende zaak geen uitzonderingsgronden aanwezig 

waren. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/06 (X/gemeente Boutersem) van 20 januari 2010 

betreffende het bekomen van een afschrift van de verslagen van de 

gemeenteraad:
248

De Beroepsinstantie verklaarde het verzoek gegrond aangezien er 

geen uitzonderingsgronden van toepassing waren. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/07 (X/Vlaamse Overheid, Afdeling Ruimtelijke 

Planning van het departement Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed) van 22 

januari 2010 betreffende het bekomen van een afschrift van het Gewestelijk 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan:
249

 Het verzoek werd gegrond bevonden aangezien er geen 

uitzonderingsgronden aanwezig waren. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/10 (X/stad Gent) van 26 januari 2010 betreffende het 

bekomen van een afschrift van document aangaande een collegebesluit over een 

fietsverbinding:
250

 Het verzoek werd ongegrond bevonden aangezien het gevraagde 

document niet beschikbaar is en het bijgevolg geen bestuursdocument is conform 

artikel 3,4° van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/11 (X/stad Aalst) van 1 februari 2010 betreffende het 

bekomen van een afschrift van de bouwplannen van de woning van de verzoeker:
251

 

Het beroep werd ongegrond bevonden aangezien de gevraagde documenten niet 

beschikbaar zijn en ze bijgevolg geen bestuurdocumenten zijn conform artikel 3,4° 

van het openbaarheidsdecreet. 
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- Beroepsdossier nummer 2010/13 (X/gemeente Evergem) van 4 februari 2010 

betreffende het bekomen van een afschrift van de bouwplannen inzake een 

stedenbouwkundige vergunning:
252

 Het verzoek werd ongegrond verklaard aangezien 

enkel de auteur van het plan zijn werk kan reproduceren conform artikel 1 van de wet 

van 30 juni betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/14 (X/Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) 

van 4 februari 2010 betreffende het bekomen van een afschrift van de goedkeuringen  

die aan personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening een 

studieverlof voor vormingsactiviteiten toestaan:
253

 Het verzoek werd ongegrodn 

bevonden gezien de kennelijke onredelijkheid van de aanvraag conform artikel 11,1° 

van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/15 (X/Sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen 

Rupelstreek) van 8 februari 2010 betreffende het bekomen van een afschrift van het 

administratieve dossier inzake de aanwerving van een nieuwe directeur van de Sociale 

huisvestingmaatschappij Goed Wonen:
254

Voor een deel werd het verzoek gegrond 

bevonden aangezien er geen uitzonderingsgronden van toepassing waren. Voor een 

ander deel werd het verzoek ongegrond bevonden aangezien de openbaarmaking van 

dat deel van het document afbreuk zou doen aan de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer conform artikel 13,2° van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/16 (X/gemeente Dilbeek) van 11 februari 2010 

betreffende het bekomen van een afschrift van documenten aangaande een 

handelsvestiging:
255

Het beroep werd voor een deel gegrond bevonden gezien het feit 

dat er geen uitzonderingsgronden aanwezig waren. Voor het andere deel werd het 

beroep ongegrond bevonden gezien het feit dat dit deel vertrouwelijke commerciële 

informatie betrof conform artikel 14,3° van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/19 (X/gemeente Boutersem) van 12 februari 2010 

betreffende het bekomen van een afschrift van het gemeentelijk woonbeleidsplan en 

van het register van onbebouwde percelen:
256

 Het verzoek werd ongegrond verklaard 

aangezien de gevraagde documenten niet beschikbaar zijn en ze bijgevolg geen 

bestuursdocumenten zijn conform artikel 3,4° van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/20 (X/gemeente Denderleeuw) van 12 februari 2010 

betreffende het bekomen van een afschrift van het gemeentelijk woonbeleidsplan en 

van het register van onbebouwde percelen:
257

 Het verzoek werd ongegrond verklaard 
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aangezien de gevraagde documenten niet beschikbaar zijn en ze bijgevolg geen 

bestuursdocumenten zijn conform artikel 3,4° van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/23 (X/provincie Limburg) van 22 februari 2010 

betreffende het bekomen van een afschrift van een document aangaande een 

bevorderingsprocedure:
258

 Het verzoek werd gegrond bevonden aangezien er geen 

uitzonderingsgronden van toepassing waren. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/25 (X/gemeente Malle) van 11 maart 2010 betreffende 

het bekomen van een afschrift van een beslissing van het schepencollege aangaande de 

aankoop van een perceel grond:
259

 Het verzoek werd gegrond bevonden aangezien er 

geen uitzonderingsgronden van toepassing waren. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/28 (X/gemeente Edegem) van 18 maart 2010 

betreffende het bekomen van een afschrift van een evaluatieverslag met bijlagen 

inzake de gunning van een overheidsopdracht:
260

 Het verzoek werd deels gegrond 

bevonden aangezien er geen uitzonderingsgronden waren voor dat deel. Het gedeelte 

inzake de bijlagen werd ongegrond bevonden gezien het feit dat dit deel 

vertrouwelijke commerciële informatie bevatte conform artikel 14,3° van het 

openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/29 (X/gemeente Bekkevoort) van 18 maart 2010 

betreffende het bekomen van een afschrift van een brief personeelsleden inzake een 

onderzoek door een preventieadviseur:
261

 Het gevraagde document is niet beschikbaar 

en is bijgevolg geen bestuursdocument conform artikel 3,4° van het 

openbaarheidsdecreet. Derhalve besliste de Beroepsinstantie dat het beroep ongegrond 

was. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/30 (X/Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid) van 19 

maart 2010 betreffende het bekomen van inzage in het volledige dossier met 

betrekking tot een rusthuis:
262

 Er zijn in de voorliggende zaak geen 

uitzonderingsgronden aanwezig, derhalve besliste de Beroepsinstantie dat het verzoek 

gegrond was. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/31 (X/kabinet Vlaams minister van Leefmilieu) van 22 

maart 2010 betreffende het bekomen van een afschrift van alle correspondentie tussen 

de het kabinet van de Vlaamse minister van Leefmilieu en de Vlaamse Maatschappij 

voor Watervoorziening met betrekking tot de beantwoording van een vraag om uitleg 
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in het Vlaams Parlement:
263

 Het verzoek in de voorliggende zaak werd ongegrond 

bevonden aangezien de gevraagde documenten nog niet volledig af zijn conform 

artikel 11,2° van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/32 (X/gemeente Puurs) van 26 maart 2010 betreffende 

het bekomen van een afschrift van de verlagen van het gemeentelijk woonoverleg:
264

 

Het verzoek werd gegrond bevonden gezien het feit dat er in de voorliggende zaak 

geen uitzonderingsgronden aanwezig waren. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/34 (X/gemeente Oosterzele) van 6 april 2010 

betreffende het bekomen van een afschrift van het gemeenteraadsbesluit inzake de 

goedkeuring van de wijze van gunnen van een opdracht rond het uitvoeren en 

afhandelen van het parkeertoezicht, het bestek van de opdracht en het besluit van het 

Schepencollege met betrekking tot de gunning van die opdracht:
265

 De gevraagde 

documenten zijn in de voorliggende zaak niet beschikbaar, bijgevolg zijn de 

documenten geen bestuursdocumenten conform artikel 3,4° van het 

openbaarheidsdecreet. Derhalve besliste de Beroepsinstantie dat het verzoek 

ongegrond was. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/35 (X/Vlaamse overheid, departement Mobiliteit en 

Openbare Werken, afdeling Verkeerscentrum) van 6 april 2010 betreffende het 

verzoek om een digitaal afschrift te verkrijgen van documenten aangaande het 

Oosterweeldossier:
266

 Het verzoek werd ongegrond bevonden aangezien de 

documenten niet beschikbaar zijn en bijgevolg geen bestuursdocumenten zijn conform 

artikel 3,4° van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/36 (X/kabinet Vlaams minister voor Mobiliteit en 

Openbare Werken) van 6 april 2010 betreffende het bekomen van een digitaal afschrift 

van documenten met betrekking tot het Oosterweeldossier:
267

 Het verzoek werd 

ongegrond bevonden aangezien de documenten niet beschikbaar zijn en bijgevolg 

geen bestuursdocumenten zijn conform artikel 3,4° van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/40 (X/gemeente Affligem) van 8 april 2010 betreffende 

het bekomen van een afschrift van het volledige dossier met betrekking tot een 

stedenbouwkundige vergunning:
268

Het verzoek werd gegrond bevonden aangezien er 

in de voorliggende zaak geen uitzonderingsgronden aanwezig zijn. 
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- Beroepsdossier nummer 2010/42 (X/provincie Antwerpen) van 12 april 2010 

betreffende het bekomen van informatie aangaande documenten die de basis vormen 

voor de opmaak van een bestek en welke bedrijven zich kandidaat hebben gesteld voor 

een bepaalde overheidsopdracht:
269

 Het verzoek werd gegrond bevonden aangezien er 

in de voorliggende zaak geen uitzonderingsgronden aanwezig zijn. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/61 (X/Lokaal Overlegplatform Brussel) van 26 april 

2010 betreffende het bekomen van een afschrift van verslagen van het Lokaal 

Overlegplatform Brussel:
270

 Het verzoek werd gedeeltelijk ongegrond verklaard 

aangezien de openbaarmaking van dat gedeelte van de documenten afbreuk zou doen 

aan de persoonlijke levenssfeer van bepaalde personen conform artikel 13,2° van het 

openbaarheidsdecreet. Het andere deel van het verzoek werd gegrond verklaard 

aangezien voor dat deel er geen uitzonderingsgronden aanwezig waren. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/90 (X/Sint-Michielscollege Brasschaat) van 4 mei 2010 

betreffende het bekomen van een afschrift van een dossier aangaande de deliberatie 

van een leerling:
271

De Beroepsinstantie verklaarde het verzoek gegrond aangezien er 

geen uitzonderingsgronden aanwezig waren. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/108 (X/gemeente Balen) van 5 mei 2010 betreffende het 

bekomen van een afschrift van documenten met betrekking tot de beroepen die de 

gemeente Balen indiende bij de Raad van State:
272

Het beroep werd gegrond bevonden 

aangezien er in de voorliggende zaak geen uitzonderingsgronden van toepassing zijn. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/109 (X/gemeente Malle) van 5 mei 2010 betreffende het 

bekomen van een afschrift van bouwplannen aangaande een stedenbouwkundige 

vergunning:
273

 Het beroep werd ongegrond bevonden aangezien enkel de auteur van 

een bouwplan zijn werk kan reproduceren conform artikel 1 van de wet van 30 juni 

1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.  

 

- Beroepsdossier nummer 2010/115 (X/provincie Limburg) van 10 mei 2010 

betreffende het bekomen van een afschrift van documenten met betrekking tot de 

provinciale beleidsvisies met de inplantingszones voor windturbines in de provincie 

Limburg:
274

 Een deel van de documenten zijn in de voorliggende zaak nog niet 

volledig af, derhalve werd het beroep voor dit deel ongegrond bevonden conform 

artikel 11,2° van het openbaarheidsdecreet. Voor een ander deel werd het beroep 

ongegrond bevonden aangezien in dat deel de gevraagde documenten niet beschikbaar 
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zijn en bijgevolg geen bestuursdocumenten zijn conform artikel 3,4° van het 

openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/117 (X/OCMW Kinrooi) van 11 mei 2010 betreffende 

het bekomen van een afschrift van het verslag van de preventieadviseur, opgesteld 

naar aanleiding van een informele procedure in het kader van de Welzijnswet gevoerd 

binnen het OCMW Kinrooi:
275

Het beroep werd ongegrond bevonden gezien de 

wettelijke geheimhoudingsverplichting conform artikel 6,§2,2° van de wet van 11 

april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/118 (X/Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn) van 11 

mei 2010 betreffende het bekomen van een afschrift van documenten met betrekking 

tot bepaalde studies en bepaalde verslagen van vergaderingen van de 

vervoersmaatschappij De Lijn:
276

 Het beroep werd ongegrond bevonden aangezien het 

belang van openbaarheid in de voorliggende zaak niet opweegt tegen het economisch-

financieel belang van de vervoersmaatschappij De Lijn conform artikel 14,1° van het 

openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/125 (X/vzw Handelsstimulans Tienen) van 17 mei 2010 

betreffende het bekomen van een afschrift van allerhande documenten aangaande de 

vzw Handelsstimulans Tienen:
277

Het beroep werd ongegrond bevonden aangezien 

bepaalde documenten nog niet af zijn conform artikel 11,2° van het 

openbaarheidsdecreet.  

 

- Beroepsdossier nummer 2010/127 (X/Hogeschool Gent) van 20 mei 2010 betreffende 

het bekomen van een afschrift van het volledige persoonlijke dossier van de 

verzoeker:
278

Het beroeps werd gegrond bevonden aangezien er in de voorliggende 

zaak geen uitzonderingsgronden aanwezig zijn. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/128 (X/Vlaams Verkeerscentrum) van 25 mei 2010 

betreffende het bekomen van documenten met betrekking tot het 

Oosterweeldossier:
279

Het beroep werd voor een deel ongegrond bevonden aangezien 

bepaalde gevraagde documenten in casu niet beschikbaar zijn en derhalve geen 

bestuursdocumenten zijn conform artikel 3,4° van het openbaarheidsdecreet. Voor een 

ander deel werd het beroep ongegrond bevonden gezien het feit dat de 

openbaarmaking van de documenten niet zou opwegen tegen het financieel-

economisch belang van het Vlaams Verkeercentrum conform artikel 14,1° van het 

openbaarheidsdecreet. 
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- Beroepsdossier nummer 2010/133 (X/gemeente Maasmechelen) van 25 mei 2010 

betreffende het bekomen van een afschrift van schriftelijke klachten in verband 

vuurwerk:
280

Het verzoek werd ongegrond bevonden aangezien de openbaarmaking 

van de documenten afbreuk zou betekenen aan de persoonlijke levenssfeer van 

bepaalde personen. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/134 (X/gemeente Hoeilaart) van 28 mei 2010 

betreffende het bekomen van een afschrift van een stedenbouwkundige vergunning 

vergezeld van de bijhorende bouwplannen en verzekeringspolis:
281

Het verzoek tot 

openbaarmaking met betrekking tot de bouwplannen werd ongegrond verklaard 

aangezien enkel de auteur van de bouwplannen zijn eigen werk kan reproduceren. Het 

verzoek aangaande de openbaarmaking van de verzekeringspolis werd gegrond 

bevonden aangezien er geen uitzonderingsgronden aanwezig waren. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/135 (X/Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening) 

van 28 mei 2010 betreffende het bekomen van een afschrift van documenten in 

verband met het Oosterweeldossier:
282

Het beroep werd deels gegrond bevonden 

aangezien er voor dat deel geen uitzonderingsgronden aanwezig waren. Voor een 

ander deel werd het beroep ongegrond verklaard gezien het feit dat de documenten 

voor dat deel niet beschikbaar waren en het derhalve geen bestuursdocumenten zijn 

conform artikel 3,4° van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/138 (X/Agentschap Wegen en Verkeer) van 31 mei 

2010 betreffende het bekomen van een afschrift van bepaalde nota‟s en van bepaalde 

dienstorders:
283

Aangaande de nota‟s werd het beroep ongegrond bevonden aangezien 

de documenten niet beschikbaar zijn en derhalve geen bestuursdocumenten zijn 

conform artikel 3,4° van het openbaarheidsdecreet. Het gedeelte van het beroep met 

betrekking tot de dienstorders werd gegrond bevonden aangezien er voor dat gedeelte 

uitzonderingsgronden aanwezig zijn. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/139 (X/kabinet Vlaams minister-president) van 1 juni 

2010 betreffende het bekomen van een afschrift van bepaalde documenten inzake het 

Oosterweeldossier:
284

Het beroep werd ongegrond bevonden aangezien bepaalde 

gevraagde documenten niet beschikbaar zijn en derhalve geen bestuursdocumenten 

zijn conform artikel 3,4° van het openbaarheidsdecreet. Anderzijds werd het beroep 

voor bepaalde documenten ongegrond verklaard gezien het feit dat de 

openbaarmaking van die documenten niet opweegt tegen de bescherming van 

bepaalde financieel-economische belangen conform artikel 14,1° van het 

openbaarheidsdecreet. 
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- Beroepsdossier nummer 2010/141 (X/gemeente Pepingen) van 9 juni 2010 betreffende 

het bekomen van een afschrift van een uitgetypte tekst van de tussenkomsten tijdens 

een gemeenteraad:
285

 De gevraagde documenten zijn niet beschikbaar, bijgevolg zijn 

ze geen bestuursdocumenten conform artikel 3,4° van het openbaarheidsdecreet. 

Derhalve verklaart de Beroepsinstantie het verzoek ongegrond. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/142 (X/Verkeerscentrum Vlaanderen) van 10 juni 2010 

betreffende het bekomen van een digitaal afschrift van briefwisseling inzake een 

advies van het Vlaams Verkeerscentrum:
286

 Het beroep werd gegrond bevonden 

aangezien er geen uitzonderingsgronden aanwezig zijn. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/143 (X/Verkeerscentrum Vlaanderen) van 10 juni 2010 

betreffende het bekomen van een afschrift van bepaalde documenten inzake het 

Oosterweeldossier:
287

 Het beroep is ongegrond aangezien de gevraagde documenten 

niet beschikbaar zijn en ze bijgevolg geen bestuursdocumenten zijn conform artikel 

3,4° van het openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/147 (X/gemeente Brecht) van 10 juni 2010 betreffende 

het bekomen van een afschrift van documenten aangaande een beslissing van het 

College van Burgemeester en Schepenen:
288

Het beroep werd ongegrond bevonden 

aangezien de documenten in de voorliggende zaak niet beschikbaar zijn en het 

derhalve geen bestuursdocumenten betreffen conform artikel 3,4° van het 

openbaarheidsdecreet. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/148 (X/kabinet viceminister-president van de Vlaamse 

regering) van 14 juni 2010 betreffende het bekomen van een afschrift van bepaalde 

documenten met betrekking tot het Oosterweeldossier:
289

 De Beroepsinstantie 

verklaarde het beroep gegrond aangezien er geen uitzonderingsgronden waren. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/150 (X/gemeente Lanaken) van 15 juni 2010 

betreffende het bekomen van een afschrift met betrekking tot documenten in verband 

met de rechtspositieregeling van het personeel van het gemeentebestuur:
290

Het beroep 

werd gegrond bevonden aangezien er geen uitzonderingsgronden aanwezig waren. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/152 (X/gemeente Stabroek) van 15 juni 2010 

betreffende het bekomen van een afschrift met betrekking tot documenten in verband 
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met de rechtspositieregeling van het personeel van het gemeentebestuur:
291

 Het beroep 

werd gegrond bevonden aangezien er geen uitzonderingsgronden aanwezig waren. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/153 (X/gemeente Hove) van 15 juni 2010 betreffende 

het bekomen van een afschrift met betrekking tot documenten in verband met de 

rechtspositieregeling van het personeel van het gemeentebestuur:
292

 Het beroep werd 

gegrond bevonden aangezien er geen uitzonderingsgronden aanwezig waren. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/154 (X/gemeente Wommelgem) van 15 juni 2010 

betreffende het bekomen van een afschrift met betrekking tot documenten in verband 

met de rechtspositieregeling van het personeel van het gemeentebestuur:
293

 Het beroep 

werd gegrond bevonden aangezien er geen uitzonderingsgronden aanwezig waren. 

 

- Beroepsdossier nummer 2010/173 (X/OCMW Gent) van 21 juni 2010 betreffende het 

bekomen van inzage in een administratief dossier:
294

 Het beroep werd ongegrond 

bevonden aangezien het belang van openbaarheid in de voorliggende zaak niet 

opweegt tegen het belang van de rechtspleging in een burgerlijk rechtsgeding conform 

artikel 14,4° van het openbaarheidsdecreet. 

 

55. Aldus kunnen we concluderen dat aangaande de gegrondheid van een beroep onder meer 

de volgende criteria doorslaggevend zullen zijn: 

- Zijn er uitzonderingsgronden van het openbaarheidsdecreet van toepassing?; 

- Is er een kennelijke onredelijkheid en misbruik van recht?; 

- Zijn de gewenste documenten beschikbaar en zijn het bijgevolg bestuursdocumenten?; 

- Is er sprake van wettelijke geheimhoudingsverplichting?; 

- Is de auteurswet van toepassing?; 

- Is er een rechtspleging in een burgerlijk geding?; 

- Bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 

- Gaat het om vertrouwelijke economische,financiële of commerciële informatie? 
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2.2.6. Meer succes met een advocaat? 

56. De voorzitter van de Beroepsinstantie deelde  mee dat er een toenemende tendens is van 

beroepen die worden ingediend door een raadsman namens een burger of een onderneming. 

Dit zou echter geen invloed hebben op de slaagkansen van de diverse beroepen. De voorzitter 

argumenteert dat elk beroep door de Beroepsinstantie, met dezelfde aandacht wordt benaderd 

en het feit dat een advocaat een beroep heeft ingesteld verhoogt dus niet per definitie de 

slaagkansen. Bij elk dossier wordt de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het beroep zeer 

grondig onderzocht, ongeacht wie de indiener van het beroepschrift is.
 295

  

 

2.2.7. Tendensen, vaak voorkomende thema’s en bemerkingen 

57. De bestuursinstantie bij wie de oorspronkelijke aanvraag tot openbaarmaking werd 

ingediend neemt vaak geen beslissing omtrent het beroep.
296

 Daarenboven zal de  

bestuursinstantie bij een (gedeeltelijke) negatieve beslissing, nalaten om de 

beroepsmogelijkheid en modaliteiten mee te delen, hoewel dit letterlijk gedicteerd wordt door 

artikel 35 van het openbaarheidsdecreet.  Dit heeft dan voor gevolg dat de beroepstermijn van 

dertig dagen voor de aanvrager geen aanvang neemt en dat deze appellant  te allen tijde nog 

beroep kan instellen bij de Beroepsinstantie. Het is van essentieel belang dat de burger op de 

hoogte wordt gebracht van zijn beroepsmogelijkheden bij een (gedeeltelijke) afwijzing van 

zijn verzoek tot openbaarmaking van welbepaalde bestuursdocumenten.
297

  

58. Zoals uit de analyse reeds duidelijk is, stelt de Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur 

eveneens vast dat de opgevraagde documenten in de praktijk niet bestaan en derhalve dan ook 

geen bestuursdocumenten vormen in de zin van het openbaarheidsdecreet. Bovendien zijn ook 

de uitzonderingsgronden zoals de afbreuk aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

en het vertrouwelijk karakter van commerciële en industriële informatie vaak aangehaalde 

argumenten. Ook wordt  het verzoek tot openbaarmaking soms afgewezen omdat het als 

kennelijk onredelijk werd bestempeld, wegens misbruik van het recht op openbaarheid van 

bestuur.
298

 

Et 

59. Sinds de  oprichting van de beroepsinstantie in 2004, werd er in twee gevallen door de 

betrokken overheidsinstantie hardnekkig geweigerd om een beslissing van de beroepsinstantie 

uit te voeren. In die gevallen werd  het verzoek tot openbaarheid als gedeeltelijk gegrond 

beschouwd en moesten er dus een aantal documenten openbaar gemaakt worden. Echter, na 

aandringen van de beroepsinstantie bleven de overheidsinstanties weigeren om de betrokken 

documenten openbaar te maken en heeft de beroepsinstantie in één van de twee gevallen zelf 
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aangezien zijn in het bezit was  van de gevraagde documenten, die documenten ter 

berschikking gesteld van de verzoekende burger. In het andere geval beschikte de 

beroepsinstantie niet zelf over de documenten en kon er derhalve geen gevolg worden 

gegeven aan de vraag naar openbaarheid door de burger. De beschreven situatie toont aan dat 

de goede werking en geloofwaardigheid van het Openbaarheidsdecreet in het gedrang komt 

indien een bestuursinstantie zomaar kan weigeren een beslissing uit te voeren die de 

beroepsinstantie heeft bevolen.
 299

  

 

60. Het komt nog regelmatig voor dat  essentiële stukken ontbreken bij het indienen van het 

verzoekschrift, wat in het kader van de proceseconomie nadelig is aangezien er kostbare tijd 

wordt verloren door het feit dat de beroepsinstantie in voorkomend geval de ontbrekende 

informatie moet opvragen. 
300

 

 

2.2.8. Beroep bij jurisdictionele rechter 

61. De regeling met betrekking tot het jurisdictioneel beroep inzake de regionale 

openbaarheid van bestuur is dezelfde als bij de federale openbaarheid van bestuur. Bijgevolg 

wordt er voor de bespreking van dit jurisdictioneel beroep verwezen naar de uiteenzetting die 

is gegeven in het kader van de federale openbaarheid van bestuur.
301 

 

2.2.9. Besluit 

62. Uit de analyse van de beroepen kunnen we besluiten dat de voorwerpen van de beroepen 

alsook de betrokken instanties zeer divers zijn.
302

 Ook de redenen om een beroep al dan niet 

gegrond te bevinden zijn veelzijdig.
303

 Daarenboven moet er geconcludeerd worden dat er 

vele beroepen integraal worden afgewezen.
304

 Voorts kunnen we stellen dat de betrokken 

overheden meer inspanningen moeten leveren om de effectiviteit van het beroep te 

verhogen.
305

 Daarnaast moet ook de burger ervoor zorgen dat hij bij het instellen van zijn 

beroep alle essentiële stukken voegt, indien hij dit niet doet zal dit in zijn nadeel werken 

aangezien het bestuurlijk beroep dan meer tijd zal vergen.
306
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Er kan gesteld worden dat de burger  vrij snel op de hoogte wordt gebracht van de beslissing 

van de Beroepsinstantie en bijgevolg vrij goedkoop en vlug kan weten of hij het gewenste 

document al dan niet zal kunnen inkijken.
307

 Daarenboven kan de beroepsinstantie een 

bestuurlijke overheid bevelen om de verzoekende burger inzage te verlenen in het gewenste 

bestuursdocument.   

Aangaande de onafhankelijkheid van de Beroepsinstantie werpt zich de vraag op in hoeverre 

een orgaan dat enkel bestaat uit ambtenaren onafhankelijk en onpartijdig kan zijn. Het zou 

voor de efficiëntie van het bestuurlijk beroep gunstig zijn dat ook externen deel uitmaken van 

het personeelsbestand van de Beroepsinstantie.
308

 

Hoewel volgens de Beroepsinstantie de bijstand van een advocaat de slaagkansen van de 

burger niet verhoogt, worden er steeds meer beroepen ingesteld met de hulp van een 

advocaat.
309

  

Tenslotte moet er worden aangeduid dat er slechts één beroep van de 269 behandelde dossiers 

aanhankelijk werd gemaakt bij de Raad van State wat toch een stevig argument betekent in de 

richting van effectiviteit van de beroepen.
310

  

 

2.3. Algemene conclusie met betrekking tot bestuurlijke beroepen inzake 

openbaarheid van bestuur 

63. Tussen het beroep in het kader van de federale openbaarheid van bestuur en het beroep in 

het kader van de regionale openbaarheid van bestuur bestaan heel wat verschillen. Zo worden 

er meer beroepen aangetekend inzake de regionale openbaarheid. De Beroepsinstantie 

openbaarheid van bestuur beschikt over beslissingsbevoegdheid terwijl de Commissie voor de 

toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten slechts over een adviesbevoegdheid 

beschikt. Tenslotte worden er  procentueel gezien meer beroepen afgewezen door de 

Beroepsinstantie dan door de Commissie.  

De  beroepsorganen zowel op federaal als op regionaal vlak kunnen vrij snel hun beslissing 

nemen zodanig dat de burger vlug weet of hij al dan niet het gevraagde document kan 

inkijken. Daarenboven kan de burger vrij goedkoop het bestuurlijk beroep doorwandelen 

aangezien hij geen proceskosten draagt en zich niet hoeft te laten bijstaan door een raadsman. 

Algemeen valt te besluiten dat de bestuurlijke overheden meer inspanning moeten leveren in 

het kader van de openbaarheid van bestuursdocumenten.  Daarenboven zou voor het 

optimaliseren van de effectiviteit van het bestuurlijk beroep inzake openbaarheid van bestuur 

het orgaan dat zich uitspreekt over de federale openbaarheid beslissingsbevoegdheid moeten 

krijgen, dit zou de kwaliteit van het beroep verhogen, omdat de Commissie een 

bestuursinstantie dan zou kunnen dwingen tot het openbaar maken van het gevraagde 
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document. Het orgaan dat zich uitspreekt over de regionale openbaarheid van bestuur zou niet 

enkel mogen bestaan uit ambtenaren, het zou mijn inziens de effectiviteit verhogen mochten 

er ook externen in worden opgenomen teneinde een bredere invalshoek te bekomen.    

Aldus kunnen we finaal concluderen dat het bestuurlijk beroep inzake openbaarheid van 

bestuur  een grote mate van effectiviteit en efficiëntie vertoont omwille van verschillende 

redenen. Het beroep is inzake voorwerp zeer divers en heeft een brede sociale context. 

Daarenboven is het bestuurlijk beroep concreet en duidelijk georganiseerd. Tenslotte is het 

beroep goedkoop, snel en is er geen bijstand van een raadsman vereist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

3.  BESTUURLIJK BEROEP INZAKE DE SCHORSING VAN  

     WERKLOOSHEIDSUITKERING 

     

3.1. Activering van het zoekgedrag naar werk 

64. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening is belast met de activering van het zoekgedrag 

naar werk van de volledig werkloze geregeld door het  Koninklijk besluit van 4 juli 2004 

houdende de wijziging van de werkloosheidsreglementering ten aanzien van volledig 

werklozen die actief moeten zoeken naar werk. De evaluatie van het zoekgedrag naar werk 

van de werkloze gebeurt aan de hand van verschillende gesprekken. Die gesprekken gebeuren 

tussen de werkloze en de facilitator binnen het lokale werkloosheidsbureau. In die gesprekken 

wordt de werkloze ertoe gemotiveerd om werk te zoeken.
311

  

Binnen dit kader van zoekgedrag naar werk is er een opvolgingsprocedure bestaande uit vier 

fasen. Een eerste fase vormt een verwittigingbrief die in principe 8 maanden voor het eerste 

evaluatiegesprek wordt opgestuurd, in deze brief  verwittigt de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening de werkloze dat hij verplicht is om actief naar werk te zoeken en dat hij 

moet meewerken aan de begeleidingsacties die hem door de dienst arbeidsbemiddeling 

worden voorgesteld.
312

  

Een tweede fase vormt het eerste evaluatiegesprek dat plaatsvindt na 15 maanden 

werkloosheid indien de werkloze jonger is dan 25 jaar of na 21 maanden werkloosheid indien 

de werkloze de leeftijd van 25 jaar bereikt heeft of ouder is. In dit gesprek polst de Rijksdienst 

voor Arbeidsvoorziening naar de inspanningen die de werkloze gedurende de laatste twaalf 

maanden heeft geleverd om een baan te zoeken. Tijdens deze evaluatie wordt rekening 

gehouden met de persoonlijke situatie van de werkloze (zoals bijvoorbeeld met zijn leeftijd; 

opleiding) alsook met de arbeidsmarkt in de regio waar de werkloze woont. Indien de 

werkloze kan aantonen dat hij voldoende inspanningen geleverd heeft om naar werk te zoeken 

dan vindt er na zestien maanden een nieuw gesprek plaats. Indien de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening echter vaststelt dat de werkloze onvoldoende aantoont dat hij 

inspanningen geleverd heeft dan wordt er door de facilitator een actieplan voorgesteld, dit 

actieplan houdt een contract in waarin de werkloze er zich toe verbindt om bepaalde 

inspanningen te leveren. Een voorbeeld van een inspanning zou kunnen zijn dat de werkloze 

er zich toe verbindt om werkaanbiedingen te raadplegen en te beantwoorden.
313
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Een derde fase vormt een tweede evaluatiegesprek dat ten vroegste plaatsvindt 4 maanden na 

de ondertekening van het actie-contract. In dit gesprek gaat de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening na of de werkloze zich aan de verbintenissen van het actieplan heeft 

gehouden. Indien de werkloze zijn actieplan heeft nageleefd dan wordt hij ten vroegste twaalf 

maanden later opnieuw voor een gesprek uitgenodigd. Echter wanneer de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening vaststelt dat de werkloze zijn overeenkomst niet is nagekomen dan krijgt 

hij een vier maanden durende sanctie die ofwel uit een vermindering van het bedrag van de 

werkloosheidsuitkering bestaat ofwel uit een schorsing van de betaling van de uitkeringen. 

Daarenboven moet de werkloze zich verbinden tot een nieuw intensiever actieplan.
314

  

Een vierde fase vormt het derde en laatste evaluatiegesprek dat ten vroegste plaatsvindt vier 

maanden na de ondertekening van het tweede actieplan. Indien de werkloze zijn tweede 

overeenkomst nageleefd heeft dan vindt er twaalf maanden later een nieuw gesprek plaats. 

Echter wanneer de werkloze zijn tweede actieplan niet is nagekomen dan wordt de werkloze 

zijn uitkering definitief geschorst. Indien de uitgeslotene bijvoorbeeld een gezinshoofd is of 

een enorm laag gezinsinkomen heeft dan wordt de uitsluiting voorafgegaan door een periode 

van zes maanden tijdens dewelke hij nog een verminderde uitkering ontvangt.
315

  

Er moet ook opgemerkt worden dat de werkloze op de evaluatiegesprekken verplicht 

aanwezig moet zijn. In het eerste gesprek mag de werkloze zich laten bijstaan door een 

persoon naar keuze, in het tweede en in het derde gesprekkan hij zich laten bijstaan door een 

vakbondsafgevaardigde of door een advocaat.  De werkloze die niet komt opdagen op het 

eerste of tweede gesprek zonder geldige reden verliest zijn uitkering, echter wanneer de 

werkloze zich toch aanmeldt bij het werkloosheidsbureau binnen een termijn van dertig dagen 

en daarbij zijn overeenkomst ondertekent dan kan hij zijn uitkering terugkrijgen.
316

 Wanneer 

een werkloze afwezig is zonder geldige reden op het derde evaluatiegesprek dan verliest hij 

definitief zijn uitkering.
317

 

 

65. Indien de werkloze na het derde evaluatiegesprek niet akkoord gaat met een beslissing van 

de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, kan hij bestuurlijk beroep aantekenen  bij de 

Nationale administratieve commissie. Dit beroep kan zowel ingediend worden tegen de 

beslissing tot tijdelijke schorsing van de uitkering als tegen de beslissing tot definitieve 

uitsluiting van de uitkering.
318
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3.2. De Nationale administratieve commissie 

 

66. De nationale administratieve commissie bestaat uit een Nederlandstalige en een 

Franstalige kamer. Beide kamers nemen in verenigde vergadering kennis van alle zaken.
319

 

Elke kamer is samengesteld uit een voorzitter; twee leden die de werkgeversorganisaties 

vertegenwoordigen; twee leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen; een lid dat 

de Minister van Werk vertegenwoordigt.
320

  De voorzitter of diens plaatsvervanger moet een 

magistraat zijn.
321

 Voor elke voorzitter en voor elk lid worden één of meerdere 

plaatsvervangende voorzitters en één of meerdere plaatsvervangende leden aangeduid. Het lid 

dat de minister van werk vertegenwoordigt vervangt de voorzitter of de plaatsvervangende 

voorzitter indien deze afwezig zijn.  Elke kamer wordt bijgestaan door een secretaris en 

adjunct-secretarissen.
322

 Om tot een geldige beraadslaging te komen moeten in iedere kamer 

minstens de voorzitter of een plaatsvervangend voorzitter of het lid dat de Minister 

vertegenwoordigt; één lid dat de werkgeversorganisaties vertegenwoordigt; één lid dat de 

werknemersorganisaties vertegenwoordigt, aanwezig zijn.
323

  

 

 

3.3. Het bestuurlijk beroep bij de Nationale administratieve commissie 

 

3.3.1. Vormelijke aspecten en termijn betreffende het beroepschrift 

 

67. De werkloze moet het beroep bij de Nationale administratieve commissie indienen binnen 

de maand die volgt op de ontvangst van de beslissing tot tijdelijke of definitieve schorsing van 

de uitkering. De werkloze is bij een dergelijk beroep de mening toegedaan dat hij de 

verbintenissen aangegaan met de RVA heeft nageleefd. Ook de werkloze die zich beroept op 

een medisch attest (nog niet vastgesteld door een door het werkloosheidsbureau aangestelde 

geneesheer) waarin staat dat hij voor minstens 33 % arbeidsongeschikt is , kan een bestuurlijk 

beroep indienen bij de Nationale administratieve commissie binnen de termijn van één maand 

die volgt op de ontvangst van de beslissing tot tijdelijke schorsing of tot definitieve schorsing 

van de uitkering. De termijn om het bestuurlijk beroep aan te tekenen kan worden verlengd 

met 21 kalenderdagen indien de termijn aanvangt gedurende de periode van 1 juli tot 15 

augustus.
324
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Het beroep zal slechts ontvankelijk zijn indien het schriftelijk, ondertekend en gedateerd is en 

indien het overgemaakt is aan de secretaris van de commissie bij ter post aangetekende  brief 

of tegen ontvangstbewijs van de secretaris van de Nationale administratieve commissie.
325

  

 

Indien het bestuurlijk beroep betrekking heeft op arbeidsongeschiktheid dan wordt de 

werkloze onderworpen aan een medisch onderzoek door een door een geneesheer die 

aangeduid is door het werkloosheidsbureau.
326

  

 

3.3.2. Behandeling van het beroep en beslissing over het beroep door de Nationale            

          administratieve commissie 

  

68. Het bestuurlijk beroep wordt ambtshalve en definitief gegrond verklaard indien de voor 

het werkloosheidsbureau aangewezen geneesheer vaststelt dat de werkloze een blijvende 

arbeidsongeschiktheid vertoont van ten minste 33 %.
327

   

 

Het administratief beroep wordt gegrond verklaard indien de door het werkloosheidsbureau 

aangewezen geneesheer vaststelt dat de werkloze voor een periode van minstens twee jaar een 

tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minstens 33 % heeft. In dit geval wordt de werkloze 

opgeroepen voor een nieuw evaluatiegesprek wanneer de arbeidsongeschiktheid zijn einde 

neemt.
328

  

 

De commissie moet uitspraak doen over het administratief beroep binnen twee maanden na 

ontvangst ervan. De nationale administratieve commissie beschikt echter over een bijkomende 

termijn van twee maanden wanneer het een beroep behelst waarin de werkloze aan een 

medisch onderzoek onderworpen is. Indien de werkloze uitstel van onderzoek van zijn beroep 

heeft verkregen dan beschikt de commissie over een bijkomende termijn van twee maanden 

om uitspraak te doen over het beroep. Indien de commissie geen uitspraak kan doen omwille 

van de afwezigheid van de leden van de werkgever- of werknemer organisaties dan wordt de 

termijn waarbinnen de commissie uitspraak moet doen, opgeschort. Daarenboven wordt het 

bestuurlijk beroep ambtshalve door de Nationale administratieve commissie gegrond 

verklaard wanneer de commissie geen uitspraak doet binnen de opgelegde termijn.
329

  

 

Indien het beroep volledig gegrond verklaard wordt dan worden de beslissingen tot uitsluiting 

vernietigd, waarbij de beroeper opnieuw zal worden uitgenodigd voor een evaluatiegesprek na 

een termijn van twaalf maanden  te rekenen vanaf de dag nadat de commissie het beroep 
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gegrond verklaarde. Indien het een gedeeltelijk gegrond verklaard beroep behelst dan wordt 

de beslissing tot volledige uitsluiting vernietigd maar blijft de beslissing tot tijdelijke 

uitsluiting gehandhaafd. In dat geval zal de werkloze opnieuw voor een evaluatiegesprek 

worden uitgenodigd na een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de dag nadat het beroep 

gedeeltelijk gegrond verklaard is.
330

  

 

De beslissing van de commissie wordt per gewone brief aan de werkloze betekend.
331

 

 

 

3.4. Ontvankelijkheid en gegrondheid  van de  beroepen en motivering van  

        de Nationale administratieve commissie  

 

69. In 2010 werden 115 beroepen behandeld door de Nationale administratieve commissie. 

Het aantal beroepen is dus heel laag ten opzichte van het aantal mogelijke beroepen (8 799 

voor het jaar 2010). De activiteiten van de Nationale administratieve commissie blijven dus 

veeleer beperkt.
332

 

 

70. Zestien beroepen werden onontvankelijk verklaard met als motivering dat het beroep 

ofwel niet voldoet aan de vormvoorwaarden, ofwel het beroep laattijdig is ofwel het beroep 

niet gesteund is op een geldige reden.
333

 

 

71. Daarnaast waren er vijftien beroepen zonder voorwerp met als motivering ofwel dat de 

directeur de betwiste beslissing(en) ingetrokken heeft, ofwel  het beroep niet gericht was 

tegen een beslissing in het kader van de opvolgingsprocedure van het zoekgedrag naar 

werk.
334

  

 

72. Er werden negen beroepen volledig gegrond bevonden met als motivering
335

: 

 

De betrokkene kwam zijn verplichtingen voortvloeiend uit de eerste verbintenis en de tweede 

verbintenis na. Het beroep was gericht tegen de beperkte uitsluiting en de volledige 

uitsluiting. Als gevolg van de beslissing van de commissie zal de directeur van het 

werkloosheidsbureau beide uitsluitingen intrekken. De procedure wordt 

ten vroegste 12 maanden na de beslissing van de commissie hernomen.  
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73. Er werden dertien beroepen gedeeltelijk gegrond bevonden met als motivering
336

: 

 

De betrokkene kwam zijn eerste verbintenis niet na maar wel de tweede verbintenis. 

Het beroep was enkel gericht tegen de volledige uitsluiting. Als gevolg van de beslissing 

van de commissie zal de directeur van het werkloosheidsbureau de volledige uitsluiting 

intrekken. De beslissing tot beperkte uitsluiting blijft gehandhaafd. De procedure 

wordt ten vroegste 6 maanden na de beslissing van de commissie hernomen.  

 

74. Er werden zes beroepen ambtshalve en definitief gegrond bevonden met als motivering
337

: 

 

De voor het werkloosheidsbureau aangewezen geneesheer heeft vastgesteld 

dat de werkloze een blijvende arbeidsongeschiktheid vertoont van ten minste 33 %. 

De procedure wordt niet meer hernomen. 

 

75. Er werden vijf beroepen gegrond bevonden met als motivering
338

:  

 

De voor het werkloosheidsbureau aangewezen geneesheer heeft vastgesteld dat 

de werkloze voor een periode van ten minste twee jaar een tijdelijke 

arbeidsongeschiktheid vertoont van ten minste 33 %. De procedure wordt ten 

vroegste hernomen op het einde van de erkende periode van ongeschiktheid. 

 

76. Er werden eenenvijftig beroepen ongegrond bevonden met als motivering
339

: 

 

De betrokkenen leefden hun verbintenissen die zij waren aangegaan met de Rijkdienst voor 

Arbeidsvoorziening niet na. 

Derhalve blijven de beslissingen tot beperkte en/of volledige uitsluiting van 

werkloosheidsuitkering gehandhaafd. In de analyse van enkele beroepen hieronder wordt 

nader ingegaan op de ongegrondheid van bepaalde beroepen. 
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102 

 

 

77. Afgezien van de 31 beroepen die onontvankelijk of zonder voorwerp werden verklaard en 

van de 11 beroepen om medische redenen, heeft de commissie in 2010 73 beroepen ten 

gronde behandeld; 51 beroepen op 73 werden ongegrond verklaard (70 % van de behandelde 

beroepen).
340

 

 

78. Analyse van enkele beroepen:  

 

- AR-nummer 201000120:
341

 De betrokkene tekent beroep aan in het kader van de 

“Activering van het zoekgedrag naar werk”. Het beroep is gericht tegen de beslissing 

om de betaling van zijn uitkeringen volledig te schorsen. Hij tekent beroep aan omdat 

hij van mening is dat hij de verbintenis heeft nageleefd die hij is aangegaan na het 

tweede gesprek. De persoon werd bijgestaan door zijn vakbond zijnde het ABVV. De 

Nationale administratieve commissie besliste dat de betrokkene niet aantoont dat hij 

de verbintenis heeft nageleefd die hij is aangegaan na het tweede gesprek. Derhalve 

verklaarde de Nationale administratieve commissie het administratief beroep 

ongegrond. Bijgevolg blijft de beslissing tot volledige uitsluiting van uitkering 

gehandhaafd. 
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- AR-nummer 201000050:
342

 De betrokkene tekent beroep aan in het kader van de 

“Activering van het zoekgedrag naar werk”. Het beroep is gericht tegen de beslissing 

om de betaling van haar uitkeringen tijdelijk te schorsen en tegen de beslissing om de 

betaling van haar uitkeringen volledig te schorsen. Zij tekent beroep aan omdat zij van 

mening is dat zij de verbintenissen heeft nageleefd die zij is aangegaan na het eerste en 

het tweede gesprek. Tevens voert zij aan dat zij minstens 33% arbeidsongeschikt is. 

De betrokkene woerd bijgestaan door haar vakbond zijnde het ABVV. Betreffende het 

beroep met betrekking tot de naleving van de overeenkomsten toot de betrokkene niet 

aan dat zij de verbintenissen heeft nageleefd die zij aanging tijdens het eerste en 

tweede gesprek. Derhalve verklaarde de Nationale administratieve commissie het 

beroep ongegrond. Aangaande het beroep met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid 

merkte de Nationale administratieve commissie op dat de door het 

werkloosheidsbureau aangewezen geneesheer vastgesteld heeft dat de betrokkene geen 

blijvende arbeidsongeschiktheid vertoont van ten minste 33 %. Derhalve verklaarde de 

Nationale administratieve commissie het beroep aangaande de arbeidsongeschiktheid 

ongegrond. Bijgevolg blijft de beslissing tot tijdelijke en volledige uitsluiting van 

uitkering gehandhaafd. 

 

- AR-nummer 201000002:
343

 De betrokkene tekent beroep aan in het kader van de 

“Activering van het zoekgedrag naar werk”. De Nationale administratieve commissie 

verklaarde het beroep onontvankelijk omwille van het feit dat de redenen waarop het 

beroep gesteund is niet tot de bevoegdheid behoort van de Nationale administratieve 

commissie. 

 

- AR-nummer 201000011:
344

 De betrokkene tekent beroep aan in het kader van de 

“Activering van het zoekgedrag naar werk”. Het beroep is gericht tegen de beslissing 

om de betaling van haar uitkeringen volledig te schorsen. Zij tekent beroep aan omdat 

zij van mening is dat zij de verbintenis heeft nageleefd die zij is aangegaan na het 

tweede gesprek. De betrokkene werd bijgestaan door het ACLVB. Het beroep werd 

gedeeltelijk gegrond bevonden omwille van het feit dat zij aantoonde dat zij de 

verbintenis heeft nageleefd die zij is aangegaan na het tweede gesprek. Derhalve blijft 

de gedeeltelijke uitsluiting van uitkering gehandhaafd maar de beslissing tot volledige 

schorsing wordt vernietigd. 

 

- AR-nummer 201000016:
345

 De betrokkene tekent beroep aan in het kader van de 

“Activering van het zoekgedrag naar werk”. Zij voert aan dat zij minstens 33% 

arbeidsongeschikt is. De Nationale administratieve commissie verklaarde het beroep 
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gegrond omwille van het feit dat de door het werkloosheidsbureau aangewezen 

geneesheer heeft vastgesteld dat de betrokkene voor een periode van minstens twee 

jaar een tijdelijke arbeidsongeschiktheid vertoont van ten minste 33 %. Bijgevolg zal 

de beslissing tot uitsluiting van uitkering vernietigd worden. 

 

- AR-nummer 201000026:
346

 De betrokkene tekent beroep aan in het kader van de 

“Activering van het zoekgedrag naar werk” en voert aan dat hij minstens 33% 

arbeidsongeschikt is. De Nationale administratieve commissie verklaarde in 

voorliggende zaak dat het beroep ambtshalve definitief gegrond is omwille van het feit 

dat de door het werkloosheidsbureau aangewezen geneesheer heeft vastgesteld dat de 

betrokkene een blijvende arbeidsongeschiktheid vertoont van ten minste 33%. 

Bijgevolg zal de beslissing tot uitsluiting van uitkering worden vernietigd. 

 

 

3.5. Meer succes met een vakbond of een advocaat? 
 

79. Na een bezoek aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening te Brussel werd duidelijk 

gesteld dat vele werklozen in hun beroep worden bijgestaan door een vakbondsafgevaardigde. 

Deze vakbondsafgevaardigde is immers beter op de hoogte van de argumenten die de 

werkloze moet aanhalen bij zijn beroep voor de Nationale administratieve commissie alsook 

over de regelgeving daaromtrent. Ook prodeo- advocaten worden aangewend binnen het 

kader van het administratief beroep. Gezien de kennis van de vakbond of respectievelijke 

kennis van de advocaat kunnen we dus stellen dat de beroeper beter begeleid zal worden bij 

zijn bestuurlijk beroep en aldus een groter kans op een gunstigere uitkomst zal kunnen 

verwachten. 

 

3.6. Tendensen , meest voorkomende thema’s en vaststellingen 

80. Tendensen of meest voorkomende thema‟s zijn moeilijk te herkennen of te benoemen, 

vooral omdat het al bij al om relatief weinig administratieve beroepen gaat en elk individueel 

dossier op zijn eigen merites wordt beoordeeld door de Nationale administratieve 

commissie.
347

 Toch werd me bij het bezoek aan de RVA te Brussel meegedeeld dat er veel 

meer beroepen afkomstig zijn uit Wallonië aangezien er daar meer werkloosheid heerst dan in 

Vlaanderen. Daarenboven werd er toegelicht dat het merendeel van de werklozen die beroep 

aantekenen zich in een negatieve financiële en negatieve mentale situatie bevinden, waarbij de 

oorzaak tot dergelijke situatie vaak ligt in de ongeschooldheid of intellectuele achterstand van 

de langdurige werkloze mensen. 
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3.7. Beroep bij de jurisdictionele rechter 

 

81. De werkloze die niet akkoord gaat met de beslissing van de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening of  van de Nationale administratieve commissie, kan eveneens een 

gerechtelijk beroep instellen bij de arbeidsrechtbank. In 2010 is 75 % van de vonnissen en 

arresten gunstig voor de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening.
348

  

 

3.8. Besluit 

82. We kunnen finaal concluderen dat het bestuurlijk beroep inzake de schorsing van de 

werkloosheidsuitkering een matige vorm van effectiviteit en efficiëntie bevat omwille van 

verschillende redenen.  

Vooreerst is er het lange parcours die de werkloze moet doorlopen alvorens hij een bestuurlijk 

beroep kan instellen, door dit parcours komt de werkloze al min of meer te weten in welke 

mate hij succes zal hebben met het instellen van het bestuurlijk beroep.
349

  

Ten tweede brengt het beroep wel weinig kosten met zich mee aangezien de appellant geen 

proceskosten moet dragen en ook geen bijstandkosten, maar moet de werkloze zich wel best 

laten bijstaan door een vakbond of door een prodeo-advocaat.
350

  

Ten derde is het beroep wel concreet en duidelijk geregeld, maar kan het zijn dat de werkloze 

te lang de beslissing van de Nationale administratieve commissie zal moeten afwachten die 

zijn toekomstige bestaansmiddelen zal bepalen.
351

  

Ten vierde werden heel weinig beroepen ingesteld en het merendeel van de ten gronde 

behandelde beroepen werden ongegrond bevonden.
352

  

Tenslotte is de werkloze niet verplicht om het bestuurlijk beroep uit te putten en kan hij zich 

rechtstreeks tot de arbeidsrechtbank wenden.
353
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4. BESTUURLIJK BEROEP INZAKE PERSONENBELASTING 

4.1. Algemeen 

83. Wanneer een belastingschuldige niet akkoord gaat met een op zijn naam gevestigde 

aanslag, kan hij hiertegen administratief beroep aantekenen.
354

 Een voorbeeld: Bart en Mieke 

zijn gehuwd en zijn beide loontrekkend. Op 4 mei 2010 hebben ze geldig hun 

personenbelasting van het aanslagjaar 2010 (inkomsten van 2009) ingediend. Bij het 

onderzoek van de aangifte gaat de taxatiedienst niet akkoord met de door Mieke aangegeven 

werkelijke beroepskosten. Bijgevolg stuurt de taxatiedienst op 14 september 2010 een bericht 

van wijziging van aangifte. Bart en Mieke ontvangen op 9 december 2010 hun nieuw 

aanslagbiljet. Zij gaan niet akkoord met die wijziging van hun aangifte. Op 4 januari 2011 

dienen zij een geldig bezwaarschrift in bij de bevoegde Gewestelijke directeur.
355

  

84. Conform artikel 366 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (W.I.B.) kan een 

bezwaar tegen de belastingsaanslag worden geformuleerd bij de bevoegde directeur der 

belastingen. Alvorens tot een ontvankelijk jurisdictioneel beroep over te kunnen gaan, moet 

het administratief beroep zijn uitgeput.
356

 Indien er geen regelmatig bezwaarschrift 

voorhanden is, dan is de belasting definitief verschuldigd.
357

 

 

4.2. Het bestuurlijk beroep 

4.2.1. Vormelijke aspecten van het bezwaarschrift 

85. Ingevolge artikel 366 W.I.B. kan de belastingplichtige alsook zijn echtgenoot schriftelijk 

en ondertekend
358

 bezwaar indienen bij de gewestelijk directeur.
359

  

Daarenboven moet het bezwaarschrift conform artikel 371 van het Wetboek van 

Inkomstenbelastingen zijn gemotiveerd.
360

 

De belastingplichtige moet voldoende duidelijk maken waarom hij niet akkoord gaat met de 

aanslag.
361

 

Het bezwaarschrift wordt ingediend door de belastingplichtige of diens echtgenoot of door 

een volmachtdrager (bijvoorbeeld een advocaat). Tenslotte moet het bezwaarschrift worden 
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gericht aan de bevoegde directeur voor de gemeente waar de aanslag werd gevestigd, die 

vermeld staat op het aanslagbiljet. Indien het bezwaarschrift werd gestuurd naar een andere 

directeur, zal die het bezwaarschrift naar de bevoegde directeur overmaken en zal hij de 

indiener van het bezwaarschrift hiervan op de hoogte stellen.
 362

   

 

4.2.2. Binnen welke termijn moet het bezwaarschrift worden ingediend? 

86. Op grond van artikel 371 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen moet het 

bezwaarschrift binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum van verzending van het 

aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag 

of vanaf de datum van de inning van de belastingen op een andere wijze dan per kohier. 
363

   

De bezwaartermijn is een vervaltermijn en kan dus enkel door middel van overmacht worden 

verlengd.
364

 Zo werden  de  zware depressie van een belastingplichtige
365

 en een zwaar 

verkeersongeval
366

 als overmacht beschouwd. Daarentegen werden een poststaking
367

 en de 

slepende ziekte van de accountant
368

 niet als overmacht opgevat. 

Het bezwaarschrift zal onontvankelijk zijn, indien de termijnvoorschriften niet gerespecteerd 

worden.
369

 

 

4.2.3. Behandeling van het bezwaar (onderzoek) en de directoriale beslissing 

87. De bezwaarschriften zullen worden onderzocht door de belastingadministratie door een 

ambtenaar met een hogere graad dan die van controleur.
370

De ambtenaar beschikt hierbij over 

dezelfde bewijsmiddelen en onderzoeksrechten als de taxerende ambtenaar.
371

Hij kan met 

betrekking tot het bezwaarschrift van de kredietinstellingen onderworpen aan de wet van 22 

maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, alle inlichtingen 

vorderen waarvan zij kennis hebben en die nuttig kunnen zijn.
372

  

De appellant zal worden gehoord indien hij daarom in zijn bezwaarschrift verzocht heeft. 

Indien de beroeper dit uitdrukkelijk heeft gevraagd en de belastingadministratie miskent het 

                                                 
362

 A. TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal Recht 2009-2010, Mechelen, Kluwer, 2009, 708- 711; 

R.TOURNICOURT, “Bedenkingen omtrent de bezwaarprocedure inzake directe belastingen”, AFT 1982,  200.  
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 Art. 371 Wetboek 10 april 1992 van de inkomstenbelastingen, BS 30 juli 1992. 
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 D. MERCKX, “De termijn om een bezwaarschrift inzake inkomstenbelastingen in te dienen”, RW 1988-1989, 

612.  
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 Antwerpen 26 juni 1995, Fisc. Koer. 1995,  467. 
366

 Brussel 2 oktober 1998, TFR 1999,  60. 
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 Antwerpen 29 juni 1982, FJF 1983, 114. 
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 Antwerpen 31 maart 1998, FJF 1999, 23. 
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 Art. 374 Wetboek 10 april 1992 van de inkomstenbelastingen, BS 30 juli 1992. 
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hoorrecht, dan zal dit aanleiding kunnen geven tot vernietiging van de directoriale 

beslissing.
373

  

Na het onderzoek stelt de ambtenaar een verslag op dat aan de gewestelijk directeur wordt 

overgemaakt. Het verslag is een intern bestuurlijk document; bijgevolg is de gewestelijk 

directeur er niet door gebonden en kan de belastingplichtige zich er niet op beroepen.
374

 Na 

het onderzoek zal de gewestelijk directeur of de door hem gedelegeerde ambtenaar een  

gemotiveerde beslissing nemen aangaande het bezwaarschrift die aan de appellant ter kennis 

wordt gebracht, door middel van een aangetekende brief. Indien de directoriale beslissing niet 

voldoende gemotiveerd is, kan dit aanleiding geven tot nietigheid van de directoriale 

beslissing.
375

  

De gewestelijke directeur moet de algemene rechtsbeginselen van onpartijdigheid en 

onafhankelijkheid respecteren. Indien de beslissing werd genomen door een door de 

gewestelijk directeur gedelegeerde ambtenaar die in het kader van het onderzoek van het 

bezwaarschrift het onderzoek voerde, miskent de onafhankelijkheid en onpartijdigheid; 

bijgevolg is die beslissing dan ook nietig.
376

De directeur is niet gebonden tot een termijn om 

zijn beslissing te nemen, indien hij echter geen beslissing genomen heeft binnen een termijn 

van zes maanden vanaf de ontvangst van het bezwaarschrift, dan kan de appellant de zaak 

rechtstreeks bij de rechtbank aanhangig maken, zonder dat hij de uitspraak over het 

bestuurlijke beroep moet afwachten.
377

  

De niet-ondertekening van het afschrift van de directoriale beslissing geeft geen aanleiding tot 

nietigheid, want die is niet wettelijk voorzien.
378

 Desalniettemin moet wel de identiteit en de 

hoedanigheid van de ambtenaar vermeld zijn op het afschrift.
379

  

Indien er geen vordering wordt ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg binnen een 

termijn van drie maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de directoriale beslissing, dan 

wordt de beslissing van de directie onherroepelijk.
380
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4.3. Ontvankelijkheid en gegrondheid van de beroepen  

88. Uit het recentste beschikbare jaarverslag van de belastingsadministratie, zijnde het 

jaarverslag van  2009 nieuwste volledige gegevens omtrent de beroepen  die zijn van het jaar 

2007. In het jaar 2007 waren er in België, 16062 bezwaarschriften inzake de 

personenbelasting. Verder kan er over de ontvankelijkheid en gegrondheid van de 

bezwaarschriften geen informatie teruggevonden worden. Bovendien heeft de 

belastingsadministratie in de loop van 2008 om een overbelasting van werk voor het personeel 

te vermijden verkozen om niet langer statistieken bij te houden voor wat betreft de 

bezwaarschriften die door de gewestelijke directies der belastingen worden behandeld.
381

 

Daarenboven werd me nogmaals duidelijk meegedeeld in de gesprekken die ik had met het 

gewestelijke directoraat van Gent en Brugge dat de belastingsadministratie geen statistieken 

en ander cijfermateriaal bijhoudt van het aantal bezwaarschriften en over de andere 

modaliteiten die het voorwerp vormen van dit onderzoek. Derhalve kan er geen conclusie 

getrokken worden over de ontvankelijkheid en gegrondheid van de bezwaarschriften. 

 

4.4. Meer succes met advocaat? 

89. Gelet op de afwezigheid van informatie over het bezwaarschrift bij de Federale 

Overheidsdienst Financiën is het bijgevolg niet mogelijk om te analyseren of de beroeper 

meer of minder succes heeft bij de indiening en behandeling  van zijn bezwaarschrift. Toch 

moeten we vaststellen gezien de complexiteit van de procedure en gezien de algemene 

moeilijkheidsgraad van de fiscaliteit dat het aangewezen is om zich als belastingbetaler te 

laten bijstaan door een advocaat of door een andere raadgever. 

 

4.5. Tendensen, meest voorkomende thema’s en vaststellingen 

90. Gelet op de afwezigheid van informatie over het bezwaarschrift bij de Federale 

Overheidsdienst Financiën is het bijgevolg niet mogelijk om te analyseren welke de tendensen 

en de meest voorkomende thema‟s zijn aangaande het bestuurlijk beroep inzake de 

personenbelasting. Er kan bijgevolg wel worden vastgesteld dat de belastingsadministratie het 

niet opportuun acht om al te veel gegevens bij te houden aangaande de bezwaarschriften. 

 

 

 

                                                 
381

X., Jaarverslag Federale Overheidsdienst Financiën 2009, 
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4.6. Beroep bij de jurisdictionele rechter 

4.6.1. Aanvechten van de beslissing van de gewestelijke directeur in eerste aanleg 

91. De belastingplichtige kan beroep aantekenen tegen de belastingadministratie bij de 

jurisdictionele rechter (de zogehete “fiscale rechtbanken”) indien hij het georganiseerde 

administratieve beroep reeds heeft ingesteld; met andere woorden het bestuurlijk beroep moet 

uitgeput zijn in die zin dat de procedure daadwerkelijk werd uitgeoefend.
382

  

De vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van drie maanden vanaf de 

kennisgeving van de directoriale beslissing of binnen een termijn van zes maanden te rekenen 

vanaf de datum van ontvangst van het bestuurlijk beroep indien hierover nog geen beslissing 

is gevallen.
383

  

De vordering wordt ingeleid met een verzoekschrift op tegenspraak. Er wordt bij het 

verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd, zo niet zal het verzoekschrift 

nietig zijn. Indien er geen directoriale beslissing gevallen is, dan moet er bij het verzoekschrift 

een afschrift van het bestuurlijk beroep alsook een ontvangstmelding van dit beroep  worden 

gevoegd.
384

Verder moet het verzoekschrift informeren over de dag, de maand en het jaar; de 

naam, de voornaam, het beroep, de woonplaats van de verzoeker, en, in voorkomend geval, 

zijn hoedanigheid en inschrijving in het handelsregister of ambachtsregister; het onderwerp en 

een korte samenvatting van de middelen van de vordering; de rechter voor wie de vordering 

aanhangig wordt gemaakt; de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat.
385

 

Daarenboven moet het verzoekschrift in evenveel exemplaren als er partijen zijn per 

aangetekende brief worden gezonden of bij de griffier worden ingediend.
386

 Vanaf het 

moment dat de vordering ingesteld is bij de rechtbank is de belastingsadministratie niet langer 

bevoegd om zich nog verder over de zaak uit te spreken.
387

  

De belastingplichtige kan in persoon voor de rechtbank verschijnen of hij kan zich laten 

vertegenwoordigen door een advocaat.
388

Conform artikel 379 van het Wetboek van 

Inkomstenbelastingen wordt de Staat door een advocaat of door een ambtenaar van de 

belastingadministratie vertegenwoordigd.
389

De belastingplichtige mag voor de fiscale 

rechtbank al zijn bezwaren voorleggen, ook degene die hij niet in het oorspronkelijk 
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bezwaarschrift had aangekaart.
390

 Indien de rechtbank de mening is toegedaan dat de 

directoriale beslissing onterecht is en ze bijgevolg vernietigd, dan moet de fiscale rechtbank 

zelf oordelen over de grond van de zaak.
391

  

 

4.6.2. Hoger beroep en Cassatieprocedure 

92. Neemt de burger geen genoegen met de uitspraak van de rechter in eerste aanleg, dan kan 

hij binnen de periode van één maand (te rekenen vanaf de betekening van het vonnis) hoger 

beroep aantekenen. Neemt de belastingplichtige nog geen genoegen met het arrest van het hof 

van beroep dan kan hij binnen de drie maanden vanaf de betekening van het arrest van het hof 

van beroep de voorziening in cassatie opstarten.
392

 

 

4.7. Besluit 

  

93. Aangezien er onvoldoende informatie beschikbaar is aangaande het bestuurlijk beroep 

inzake de personenbelasting zal dit slechts een gedeeltelijk besluit kunnen zijn.  

 

Er werden heel veel beroepen ingesteld.
393

 Daarenboven zal de burger zoals reeds vermeld, 

meer succes hebben bij zijn administratief beroep inzake personenbelasting als hij zich laat 

bijstaan door een raadsman wat de kost van het beroep aanzienlijk verhoogt.
394

 Verder moet 

er worden besloten dat het beroep een hele lange periode kan betreffen aangezien de termijn 

waarbinnen de gewestelijk directeur een beslissing moet nemen niet uitdrukkelijk bepaald 

is.
395

 Bijgevolg zal de snelheid waarin het beroep kan verlopen in gedrang kunnen komen. 

Tenslotte moet er worden opgemerkt dat het beroep enkel zal worden behandeld door 

ambtenaren wat toch enige vragen met zich meebrengt aangaande onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid en eveneens de invalshoek van het beroep beperkt.
396

  

 

Aldus kunnen we kort concluderen dat het administratief beroep inzake de personenbelasting 

matig effectief zal zijn ingevolge de kost, de mogelijke duur en het feit dat er enkel 

ambtenaren betrokken worden bij de behandeling en beslissing van dit beroep.  
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5. BESTUURLIJK BEROEP INZAKE DE TOELATING OF  

    WEIGERING VAN EEN BOUWVERGUNNING 

 

5.1. Het bestuurlijk beroep 

5.1.1. Wie kan beroep instellen? 

94. De burger die niet akkoord gaat met de beslissing van het College van burgemeester en 

schepenen met betrekking tot een vergunningsaanvraag, kan een georganiseerd bestuurlijk 

beroep instellen bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente is gelegen.
397

Het 

bestuurlijk beroep kan worden ingesteld door:
398

  

- de aanvrager van de vergunning; 

- elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks hinder of 

nadelen kan ondervinden; 

- procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen 

door de bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad; 

- de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar; 

- de adviserende instanties op voorwaarde dat zij tijdig advies hebben verstrekt of ten 

onrechte niet om advies werden verzocht.   

 

5.1.2. Binnen welke termijn moet het beroep worden ingesteld? 

95. De burger moet het beroep indienen binnen een termijn van dertig dagen. Voor de 

aanvrager van het beroep begint die termijn te lopen vanaf de dag na de betekening van het 

afschrift van de beslissing van het College van burgemeester en schepenen. De termijn voor 

de  gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar of adviserende instanties begint te lopen vanaf 

de dag na de betekening van het afschrift van de beslissing of kennisgeving. Voor elke andere 

belanghebbende begint deze termijn te lopen vanaf de dag die volgt op de dag van de 

aanplakking. Indien het beroep laattijdig wordt ingesteld , dan zal dit beroep onontvankelijk 

zijn.
399

 

 

5.1.3.  Hoe moet het beroepschrift worden ingediend? 

96.  De appellant moet gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het 

beroepschrift bezorgen aan de aanvrager van de vergunning en aan het college van 

burgemeester en schepenen, in zoverre deze laatstgenoemde instantie niet zelf de indiener van 

het beroep is. De beroeper moet verder ook een bewijs verzenden van deze beveiligde zending 
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 Art. 4.7.21, § 2 Vlaamse codex ruimtelijke ordening, BS 20 augustus 2009. 
399

 Art. 4.7.21, § 3 Vlaamse codex ruimtelijke ordening, BS 20 augustus 2009. 
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aan de aanvrager van de vergunning en aan het betrokken college van burgemeester en 

schepenen. Indien de appellant dit nalaat zal het beroep onontvankelijk zijn.
400

Daarenboven 

moet het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid zijn vergezeld van het bewijs dat een 

dossiervergoeding van 62, 50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een 

stilzwijgende weigering. De volgende appellanten zijn gehouden tot dit bewijs van 

dossiervergoeding: de aanvrager van de vergunning; elke natuurlijke persoon of rechtspersoon 

die rechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing; 

procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door 

de bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een 

duurzame en effectieve werking overeenkomstig de statuten.
401

 

5.1.4. Behandeling en beslissing met betrekking tot het bestuurlijk beroep 

97. De aangewezen provinciale ambtenaar zal een afschrift van het beroep overmaken aan de 

gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar. Daarnaast zal het college van burgemeester en 

schepenen het vergunningsdossier of een afschrift daarvan aan de deputatie doorsturen. De 

uitvoering van de vergunning wordt door het indienen van het beroepschrift onmiddellijk 

geschorst tot aan de betekening van de beroepsbeslissing aan de aanvrager.
402

  

De  provinciale stedenbouwkundige ambtenaar maakt voor elke beslissing in beroep een 

verslag op. Dit verslag behandelt de vergunningsaanvraag in het kader van de regelgeving, de 

stedenbouwkundige voorschriften, de verkavelingsvoorschriften en een goede ruimtelijke 

ordening. Het vergunningdossier van het college van burgemeester en schepenen wordt aan 

het verslag toegevoegd.
403

 

 De deputatie neemt haar beslissing omtrent het ingestelde beroep op grond van het verslag 

van de provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar en nadat zij of haar gemachtigde de 

betrokken partijen op hun verzoek schriftelijk of mondeling heeft gehoord. Bovendien kan de 

Vlaamse Regering nadere regelen met betrekking tot de hoorprocedure bepalen.
404

Zij moet 

die beslissing nemen binnen een termijn van vijfenzeventig dagen, deze termijn gaat in de dag 

na deze van de betekening van het bestuurlijk beroep. De termijn kan verlengd worden tot 

honderdenvijf dagen indien het mondelinge of schriftelijke hoorrecht wordt toegepast. Het 

beroep wordt geacht afgewezen te zij indien de deputatie geen beslissing neemt binnen de 

hierboven gemelde termijn.
405

 

Binnen een termijn van tien dagen wordt er een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of 

een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing gelijktijdig en per beveiligde zending 

bezorgd aan de indiener van het beroep en aan de vergunningsaanvrager. Dergelijk afschrift 

wordt ook bezorgd aan het betrokken college van burgemeester en schepenen of aan de 
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betrokken gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, voor zover zij zelf niet de indiener 

van het bestuurlijk beroep zijn. Daarenboven wordt aan de gewestelijke stedenbouwkundige 

ambtenaar een kopie van het volledige dossier bezorgd. 
406

 

 

5.2. Ontvankelijkheid en gegrondheid van de beroepen en motivering 

98. In het jaar 2010 heeft de deputatie in Oost-Vlaanderen 1067 beroepen ontvangen. Zij nam 

in datzelfde jaar 1081 beslissingen (dossiers van eind 2009 werden ook nog in 2010 beslist). 

Er werden 82 beroepen onontvankelijk verklaard door de Deputatie. Er waren ook 82 

intrekkingen van beroepen in 2010. Daarnaast zijn er 22 beroepen zonder voorwerp verklaard. 

Van die 1067 beroepen werden er in 881 beroepen een beslissing ten gronde genomen. Er 

werden 477 beroepen ingewilligd (gedeeltelijke en voorwaardelijke meegerekend) en er 

werden 404 beroepen verworpen. De provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar wees me 

erop dat in het achterhoofd moet worden gehouden dat inwilligen ook soms betekent dat er 

geen vergunning verleend wordt, bijvoorbeeld in het geval dat een buurman of de gewestelijk 

stedenbouwkundige ambtenaar in beroep kwam. Daarenboven deelde de provinciaal 

stedenbouwkundige ambtenaar mee dat 2010 een piekjaar was. Dit blijkt uit historisch 

overzicht uit gegevens die de ambtenaar uit de archiefmappen liet tellen en uit de databank 

distilleerde
407

: 

1985: 325 beroepen 

1986: 276 beroepen 

1987: 435 beroepen 

1988: 510 beroepen 

1989: 726 beroepen 

1990: 735 beroepen 

1991: 701 beroepen 

1992: 650 beroepen 

1993: 755 beroepen 

1994: 807 beroepen 

1995: 780 beroepen 

1996: 743 beroepen 

1997: 683 beroepen 

1998: 701 beroepen 

1999: 735 beroepen 

                                                 
406
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2000: 710 beroepen 

2001: 638 beroepen 

2002: 695 beroepen 

2003: 753 beroepen 

2004: 765 beroepen 

2005: 744 beroepen 

2006: 829 beroepen 

2007: 922 beroepen 

2008: 835 beroepen 

2009: 836 beroepen 

2010 : 1067 beroepen 
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99. De provinciale ambtenaar stelde verder dat het steeds een legaliteitsonderzoek en een 

opportuniteitsonderzoek betreft. Een voorbeeld van opportuniteit zou kunnen zijn dat een 

casino vernieuwen voor de ene goed is en voor de andere niet omwille van bijvoorbeeld 

mobiliteitsredenen. Een voorbeeld van een legaliteitsonderzoek zou kunnen zijn dat er in een 

agrarisch gebied niet moet worden gebouwd.
408

  

 

5.3. Meer succes met een advocaat? 

100. Op de vraag of de burger meer succes heeft met een advocaat werd geantwoord dat ik 

me dan eerder binnen het domein van de Raad voor vergunningbetwistingen bevind wat het 

jurisdictioneel beroep uitmaakt.
409

Er kan wel worden opgemerkt dat gelet op de complexiteit 

van de regeling van het bestuurlijk beroep aangaande de bouwvergunning en gelet op de 

algemene moeilijkheidsgraad van het ruimtelijke ordeningsrecht dat de burger mijn inziens 

meer kans heeft om zijn slag thuis te halen indien hij zich laat bijstaan of adviseren door een 

advocaat.   

 

 

 

 

                                                 
408

J. ALLAERT, Mededeling  hoofdindustrieel ingenieur bouwkunde -provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar- 
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5.4. Bepaalde tendens? 

101. De tendens is dat 2010 een piekjaar geweest is en dat de laatste jaren het bestuurlijk 

beroep inzake bouwvergunning is toegenomen.
410 

 

5.5. Meest voorkomende thema’s 

102. Er werd meegedeeld dat er een brede waaier is aan thema‟s. Vaak voorkomende thema‟s 

zijn bijvoorbeeld een vergunning met betrekking tot het bouwen van een dakterras of 

bijvoorbeeld een buur die vindt dat er op een bepaalde plaats geen deur mag worden 

geplaatst.
411

 

 

5.6. Vaststellingen en bemerkingen  

103. De deputatie is de mening toegedaan dat er teveel beroepen worden aangevochten bij de 

Raad voor vergunningsbetwistingen. Bovendien worden de beroepen niet gepubliceerd in 

jaarverslagen.
412

Wat betreft de onontvankelijkheid werd me meegedeeld  dat sinds de 

toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de vormvereisten er veel complexer 

op geworden zijn. Verder wordt er vastgesteld dat er nog steeds vaak beroepen worden  

ingesteld volgens de oude manier  zonder dat er aan alle andere vereisten ingevolge de 

huidige regeling voldaan is. Ook het gelijktijdig sturen van een afschrift naar de andere 

partijen en het betalen van de dossiervergoeding is blijkbaar niet voor iedereen even 

gemakkelijk. Soms wordt ook nog te laat beroep ingesteld. Wat betreft het al dan niet gegrond 

zijn van de beroepen kan geen lijn getrokken worden. Immers de aanvragen zijn zo divers 

alsook  de redenen waarom de beroepen ingewilligd of verworpen worden.
413
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5.7. Beroep bij de jurisdictionele rechter 

5.7.1. Beroep bij de Raad voor vergunningsbetwistingen 

5.7.1.1. Wat is de Raad voor vergunningsbetwistingen en wat doet de Raad voor 

vergunningsbetwistingen? 

104. De beroepsprocedure bij de  Raad voor vergunningsbetwistingen vervangt de 

beroepsprocedure bij de Vlaamse regering.
414

 Indien het bestuurlijk beroep inzake de 

bouwvergunning uitgeput is, kan er beroep ingesteld worden bij de Raad voor 

vergunningsbetwistingen. De Raad is een administratief rechtscollege die uitspraak doet over 

beroepen tegen vergunningsbeslissingen.
415

 De Raad voor vergunningsbetwistingen kent een 

relatief kleine bezetting aangezien de Raad samengesteld is uit vijf raadsleden. Die 

Raadsleden zijn voor het leven benoemd.
416

 

105. Indien de Raad voor vergunningsbetwistingen vaststelt dat een bestreden 

vergunningsbeslissing onregelmatig is, dan zal de Raad die beslissing vernietigen. Een 

beslissing zal onregelmatig zijn bij strijdigheid met regelgeving, stedenbouwkundige 

voorschriften of beginselen van behoorlijk bestuur. De Raad kan bevelen dat er binnen een 

termijn die de Raad bepaalt een nieuwe beslissing moet worden genomen.
417

  

 

5.7.1.2. Wie kan beroep instellen? 

106. De aanvrager van de vergunning kan een beroep instellen bij de Raad voor 

vergunningsbetwistingen. Ook de bij het dossier betrokken vergunningverlenende 

bestuursorganen kunnen een beroep instellen. Daarnaast kan ook elke natuurlijke persoon of 

elke rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreeks hinder of nadelen ondervindt ten 

gevolge van de vergunningsbeslissing beroep aantekenen bij de Raad voor 

vergunningsbetwistingen. Procesbekwame verenigingen die optreden in naam van een groep 

die hun collectieve belangen door de vergunningsbeslissing geschaad achten kunnen eveneens 

een beroep aanhangig maken bij de Raad. Er moet ook worden opgemerkt dat de gewestelijke 

stedenbouwkundige ambtenaar een beroep kan instellen bij de Raad voor 

vergunningsbetwistingen. Tenslotte kunnen ook adviserende organen die bij het dossier 

betrokken waren een beroep instellen bij de Raad.
418

 

                                                 
414

 I. LEENDERS, Raad voor vergunningsbetwistingen in zakboekje Ruimtelijke Ordening, 2011, 569. 
415

 Art. 4.8.1 Vlaamse codex ruimtelijke ordening, BS 20 augustus 2009. 
416

 Art. 4.8.4 Vlaamse codex ruimtelijke ordening, BS 20 augustus 2009; Art. 4.8.5. § 1 Vlaamse codex 

ruimtelijke ordening, BS 20 augustus 2009; S. LUST, De Raad voor vergunningsbetwistingen, verzamelwerk in X, 

Voorafname op vriendschap Vrienden schrijven voor Dirk Lindemans bij zijn 60
e
 verjaardag, Brugge, Die 

Keure, 2010, 160. 
417

 Art. 4.8.3 Vlaamse codex ruimtelijke ordening, BS 20 augustus 2009.  
418

 Art. 4.8.16 Vlaamse codex ruimtelijke ordening, BS 20 augustus 2009. 
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107. De belanghebbende wordt geacht te hebben verzaakt aan het beroepsrecht bij de Raad 

voor vergunningsbetwistingen indien hij een voor hem nadelige vergunningsbeslissing niet 

heeft bestreden door middel georganiseerd bestuurlijk beroep bij de deputatie.
419

  

5.7.1.3. Binnen welke termijn moet het beroep worden ingesteld? 

108. Aangaande de bouwvergunningen moet het beroep worden ingesteld binnen een termijn 

van dertig dagen, die wanneer er betekening van beslissing vereist is ingaat de dag na die van 

de betekening. In andere gevallen gaat de termijn in de dag na die van aanplakking van de 

beslissing.
420

  

5.7.1.4. Hoe moet het beroep worden ingesteld? 

109. Het beroep moet ingesteld worden door middel van een verzoekschrift. Dit 

verzoekschrift moet gedagtekend zijn. Daarenboven moet de verzoeker zijn naam, 

hoedanigheid en adres vermelden evenals de naam en het adres van de verweerder. Bovendien 

moet het voorwerp van het beroep vermeld staan in het verzoekschrift, alsook een 

uiteenzetting van de feiten en dient de appellant ook te omschrijven welke regels hij 

overtreden acht en waarom hij deze regels overtreden acht. Desgevallend zal de beroeper ook 

in zijn verzoekschrift moeten schrijven om welke redenen hij de schorsing van de 

vergunningsbetwisting verzoekt. Tenslotte zal de verzoeker gelijktijdig met de indiening van 

het verzoekschrift een afschrift van het verzoekschrift per beveiligde zending aan de 

verweerder moeten verzenden. Elk inkomend verzoekschrift wordt door de griffier 

ingeschreven op een register en hij maakt ook een afschrift van het verzoekschrift over aan de 

verweerder en aan de belanghebbenden bij de zaak.
421

  

 

 

5.7.1.5. Behandeling van het beroep 

 

110. De bij het beroep betrokken partijen kunnen zich laten bijstaan door een raadsman.
422

 

Binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de dag na deze van de betekening van 

het verzoekschrift moet de verweerder een antwoordnota, een geïnventariseerd administratief 

dossier en eventuele bijkomende en geïnventariseerde overtuigingsstukken indienen. De 

griffier verzendt een  afschrift van deze antwoordnota aan de verzoeker. De verzoeker heeft 

vijftien dagen (te rekenen de dag na deze van de betekening van de antwoordnota van de 

verweerder) om zijn wederantwoordnota in te dienen. In deze wederantwoordnota kan de 

verzoeker de geïnventariseerde overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. Indien de 

verweerder niet tijdig zijn antwoordnota indient zal de griffier van de Raad voor 

                                                 
419

Art. 4.8.16, § 1 Vlaamse codex ruimtelijke ordening, BS 20 augustus 2009. 
420

Art. 4.8.16, § 2 Vlaamse codex ruimtelijke ordening, BS 20 augustus 2009. 
421

Art. 4.8.16, § 3, § 4, § 5 Vlaamse codex ruimtelijke ordening, BS 20 augustus 2009; Art. 4.8.17, § 1 Vlaamse 

codex ruimtelijke ordening, BS 20 augustus 2009.  
422

Art. 4.8.11 Vlaamse codex ruimtelijke ordening, BS 20 augustus 2009. 
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vergunningsbetwistingen de verzoeker hiervan op de hoogte brengen en mag de verzoeker 

zijn wederantwoordnota vervangen door een toelichtende nota.
423

  

111. Na het doorlopen van het hierboven vermelde vooronderzoek zullen de partijen 

uitgenodigd worden door de Raad voor vergunningsbetwistingen om op een zitting te 

verschijnen. Die zitting zal plaatsvinden binnen een termijn van zestig dagen na de betekening 

van de wederantwoordnota of de toelichtende nota van de verzoeker.
424

Op de zitting zullen de  

partijen geen bijkomende stukken meer kunnen overmaken aan de Raad voor 

vergunningsbetwistingen.
425

De zitting van de Raad is openbaar. Enkel het alleenzetelende 

raadslid of de kamervoorzitter kan het openbaar karakter van de zitting verhinderen indien 

daarvoor gewichtige redenen zijn. Het beroep bij de Raad wordt op tegenspraak behandeld en 

de partijen pleiten in elkaars aanwezigheid. Desgevallend zal de Kamervoorzitter of het 

alleenzetelende raadslid de door de partijen meegebrachte getuigen ondervragen. De debatten 

worden gesloten na de pleidooien of in voorkomend geval na de wederantwoorden.
426

 Indien 

de partijen regelmatig zijn opgeroepen dan zal de afwezigheid van de partijen of de 

afwezigheid van één der partijen verhindert de geldigheid van de zitting niet.
427

 Het proces-

verbaal van de zitting wordt door de griffier opgemaakt en wordt door de griffier alsook door 

de  kamervoorzitter of door het alleenzetelende raadslid ondertekend.
428

  

5.7.1.6. Beslissing en uitspraak van de Raad voor vergunningsbetwistingen 

112. De beraadslaging en beslissing tot uitspraak gebeurt achter gesloten deuren. De Raad 

voor vergunningsbetwistingen zal de uitspraak uitbrengen binnen een termijn van zestig 

dagen te rekenen vanaf de dag na die van de zitting. De uitspraken van de Raad voor 

vergunningsbetwistingen zijn openbaar en worden ondertekend door het alleenzetelende 

raadslid of door de kamervoorzitter en door de griffier.
429

 Daarenboven zendt de griffier 

binnen een termijn van vijftien dagen na de dagtekening van de uitspraak  kosteloos een 

afschrift van de uitspraak van de Raad voor vergunningsbetwistingen aan de partijen.
430

  

 

5.7.2. Beroep bij de Raad van State 

 

113. Vroeger was de Raad van State bevoegd om uitspraak te doen over de jurisdictionele 

beroepen tegen de toekenning of weigering van een stedenbouwkundige vergunning. Echter 

door de oprichting van de Raad voor vergunningsbetwistingen is dit niet langer het geval. De 

Raad van State is enkel nog bevoegd om de gevallen omschreven in artikel 7.5.8. Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening te behandelen. Door de oprichting van de Raad voor 

                                                 
423

Art. 4.8.20 Vlaamse codex ruimtelijke ordening, BS 20 augustus 2009. 
424

 Art. 4.8.21 Vlaamse codex ruimtelijke ordening, BS 20 augustus 2009. 
425

 Art. 4.8.22 Vlaamse codex ruimtelijke ordening, BS 20 augustus 2009. 
426

 Art. 4.8.23 Vlaamse codex ruimtelijke ordening, BS 20 augustus 2009. 
427

 Art. 4.8.24 Vlaamse codex ruimtelijke ordening, BS 20 augustus 2009. 
428

 Art. 4.8.25 Vlaamse codex ruimtelijke ordening, BS 20 augustus 2009.  
429

 Art. 4.8.26 Vlaamse codex ruimtelijke ordening, BS 20 augustus 2009. 
430

 Art. 4.8.27 Vlaamse codex ruimtelijke ordening, BS 20 augustus 2009.  
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vergunningsbetwistingen kan tegen de uitspraken van deze instantie enkel nog cassatieberoep 

worden ingediend bij de Raad van State conform artikel 14, §2 van de Gecoördineerde wetten 

van 12 januari 1973 op de Raad van State.
431

 

 

5.7.3. Kritiek 

114. Professor Ingrid Opdebeek merkt op dat de Raad voor vergunningsbetwistingen 

opgericht werd zonder globaal plan over de rechtsbescherming tegen de overheid wat tot 

gevolg heeft dat het een onoverzichtelijk geheel wordt dat de rechtsbescherming van de 

burger tegen het overheidsoptreden niet dient.
432

 Professor Opdebeek stelde ook dat het geld 

en personeel dat aan de Raad voor vergunningsbetwistingen werd gegeven, evengoed aan de 

Raad van State had kunnen worden toegewezen, zodanig dat deze zijn taken naar behoren kan 

uitvoeren. Er kan tegen de beslissingen in eerste aanleg van de administratieve rechtscolleges 

cassatieberoep worden aangetekend bij de Raad van State, zodat de vraag rijst of er op het 

einde van de rit wel sneller, efficiënter en beter recht werd gesproken.
433

 De overheid lijkt 

ervan uit te gaan dat meer regels en meer rechters automatisch beter zijn, maar dat is niet het 

geval. Vlaanderen wil vooruit , en dat siert ons, maar dat vereist een globale visie, met 

aandacht voor het voorkomen van conflicten met de overheid, via participatie en het oplossen 

van conflicten met bemiddeling. Voor de geschillen die dan overblijven, moet er een 

overzichtelijke rechtsbescherming bestaan. Opmerkelijk is trouwens dat men in het burgerlijk 

recht een aantal problemen wil oplossen door de oprichting van een eenheidsrechtbank, 

terwijl men in het bestuursrecht nu die eenheidsrechtbank heeft, namelijk de Raad van State, 

maar hem ontmantelt.
434

     

 

5.8. Besluit 

115. Sommige rechtsleer is de mening toegedaan dat het georganiseerd bestuurlijk beroep 

inzake bouwvergunningen het aantal jurisdictionele beroepen zal verminderen omwille van 

het feit dat de deputatie sterker zal zijn in het uitvoeren van de legaliteitscontrole, alsook 

omwille van de uitputtingsvereiste van het bestuurlijk beroep.
435

 De praktijkvisie van de 

deputatie is echter anders, zij is immers de mening toegedaan dat er teveel beroepen worden 

aangevochten bij de Raad voor vergunningsbetwistingen.
436

 

                                                 
431

R. BOONE, “De opmars van bestuurlijke rechtscolleges”, Juristenkrant 2010, afl. 205, 8; S. BOULLART, “Naar 

de Raad van State of naar de Raad voor vergunningsbetwistingen tegen de weigering of afgifte van 
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Zakboekje Ruimtelijke Ordening, Mechelen, Kluwer, 2011, 569. 
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R. BOONE, “De opmars van bestuurlijke rechtscolleges”, Juristenkrant 2010, afl. 205, 9. 
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R. BOONE, “De opmars van bestuurlijke rechtscolleges”, Juristenkrant 2010, afl. 205, 9.  
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 F. DEPRETER, “ De derde in de procedure tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning of een 

verkavelingsvergunning”, TROS 2007, afl. 45, 25. 
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 Supra  nr. 103. 
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116.  De termijn waarbinnen het beroep kan worden behandeld is een lange termijn.
437

 

Derhalve zal de burger in sommige gevallen niet snel op de hoogte  worden gebracht van de 

beslissing van de deputatie. Daarenboven zal de appellant zich gezien de complexiteit van het 

beroep best laten bijstaan door een raadsman wat kosten met zich meebrengt bovenop de 

dossierkost.
438

 De beroepen worden behandeld door een politiek orgaan, zijnde de deputatie 

wat enige bemerkingen aangaande onafhankelijkheid en onpartijdigheid met zich meebrengt. 

Er werden in het jaar 2010 heel veel beroepen ingesteld en er is een stijgende tendens 

merkbaar, derhalve neemt het aantal bestuurlijke beroepen inzake de bouwvergunning aan 

belang toe. Daarenboven zijn de thema‟s heel divers.
439

 Tenslotte worden er nog vaak 

beroepen ingesteld door middel van de oude procedure omdat sommige burgers nog niet op 

de hoogte gebracht zijn van de huidige procedure.
440

 

117. Aldus kunnen we finaal concluderen dat de effectiviteit en efficiëntie inzake het 

bestuurlijk beroep aangaande bouwvergunningen matig zal zijn omwille van de termijn van 

de beslissing, het appelorgaan, de kost van het beroep en het feit dat er veel jurisdictionele 

beroepen worden ingesteld. 
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ALGEMEEN BESLUIT 

 

Gezien het feit dat de besproken beroepen zeer verschillend zijn, is het niet eenvoudig om een 

globale conclusie te geven aangaande de effectiviteit van de bestuurlijke beroepen.  

De Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten heeft geen 

beslissingsbevoegdheid. De Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur en het appelorgaan 

(zijnde het gewestelijk directoraat) inzake het bestuurlijk beroep met betrekking tot de 

personenbelasting maakt integraal deel uit van de betrokken overheid. Aangaande het 

bestuurlijk beroep inzake de bouwvergunning is het orgaan dat zich over het beroep uitspreekt 

een politiek orgaan. Dit toont aan dat het telkens een andere instantie betreft die het 

bestuurlijk beroep behandelt.  

Daarenboven verschillen ook de procedure en de toepasselijke termijnen bij elk administratief 

beroep. De sociale context van de beroepen is ook heel verschillend, zo zal het ene beroep de 

bestaansmiddelen van een persoon behelzen, terwijl een ander beroep zal gaan over een 

vergunning voor het bouwen van een dakterras. Het ene beroep komt ook vaker voor dan het 

andere. De mate waarin het beroep ontvankelijk en gegrond zal zijn is eveneens niet 

gelijklopend.  

Bovendien moet er worden opgemerkt dat ook het jurisdictioneel orgaan waarbij de burger 

beroep zou kunnen aantekenen bij een ongunstig bestuurlijk beroep verschillend is in elk 

behandeld administratief beroep. Zo zal de Raad voor vergunningsbetwistingen het 

jurisdictioneel appelorgaan zijn inzake de bouwvergunning en zal de rechtbank van eerste 

aanleg bevoegd zijn voor het jurisdictioneel beroep aangaande de personenbelasting. 

Daarenboven kan de Raad van State zowel het jurisdictioneel beroepsorgaan zijn als het 

cassatieorgaan. In het ene beroep heeft de burger een advocaat nodig en in het andere beroep 

niet. Bijgevolg stelt zich de vraag of het niet aangewezen is, om de bestuurlijke beroepen, ook 

al behelzen ze een geheel ander thema meer op elkaar af te stemmen, teneinde de complexiteit 

van ons rechtsbestel te vereenvoudigen en derhalve de effectiviteit en efficiëntie te verhogen.  

Er kan wel globaal besloten worden dat bij een bestuurlijk beroep zowel de legaliteit als de 

opportuniteit worden onderzocht. Daarenboven is het administratief beroep doorgaans vrij 

goedkoop en relatief snel. Tenslotte zijn al de besproken beroepen concreet en duidelijk 

georganiseerd, hoewel het administratief beroep met betrekking tot de schorsing van de 

werkloosheid geen uitputtingsvereiste kent.  

 

Om een soort afweging te maken aangaande de besproken beroepen inzake effectiviteit en 

efficiëntie, kunnen we schematisch uit de verschillende analyses concluderen dat: 

 

- het bestuurlijk beroep inzake de federale openbaarheid van bestuur een ruime 

effectiviteit vertoont: de thema‟s zijn divers; het beroep is snel; er is geen bijstand 

van een raadsman vereist; gezien het grote aantal gegronde beroepen zullen er 
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mijn inziens niet veel bestuurlijke beroepen zijn. Een minpunt is het feit dat de 

Commissie niet over beslissingsbevoegdheid beschikt.     

 

- het bestuurlijk beroep inzake de regionale openbaarheid van bestuur een ruime 

effectiviteit vertoont: de thema‟s zijn divers, het beroep is snel, er is geen bijstand 

van een raadsman vereist en er worden heel weinig jurisdictionele beroepen 

ingesteld. Een minpunt is het feit dat de Beroepsinstantie enkel uit ambtenaren 

bestaat. 

 

- het bestuurlijk beroep inzake de schorsing van de werkloosheidsuitkering een 

matige vorm van effectiviteit vertoont: het lange parcours alvorens tot het 

bestuurlijk beroep te komen, de thema‟s zijn beperkt; er worden heel weinig 

beroepen ingesteld; meeste ten gronde behandelde beroepen zijn ongegrond; er is 

geen uitputtingsvereiste van het administratief beroep wat de mogelijkheid tot 

jurisdictioneel beroep vergroot; het beroep kan lang duren; er is bijstand 

aangewezen. 

 

- het bestuurlijk beroep inzake de personenbelasting een matige vorm van 

effectiviteit vertoont: heel veel beroepen; geen bepaalde beslissingstermijn; 

bijstand van een raadsman aangewezen; complexiteit; beroepsorgaan is een 

bestuurlijke overheid. 

 

- het bestuurlijk beroep inzake de bouwvergunning een matige vorm van 

effectiviteit vertoont: divers; komt vaak voor; neemt aan belang toe; bijstand 

raadsman aangewezen; lange beslissingstermijn; appelorgaan is een politiek 

orgaan; veel beroepen jurisdictioneel aangevochten.    

In de onderstaande grafiek wordt een grafisch overzicht gegeven van de gradatie van de 

effectiviteit en efficiëntie van de behandelde beroepen. 
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