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Gezien het op 4 mei 2018 ontvangen verzoek van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om 
advies over het voorontwerp van gezamenlijk decreet en ordonnantie betreffende de openbaarheid van 
bestuur 

Gezien het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 25 maart 2010 betreffende 
de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie; 

 

 

Na de vertegenwoordiger van het kabinet van Minister-President Rudi Vervoort te hebben gehoord; 

 

 

Brengt de Commissie op 31 mei 2018 het volgende advies uit:  

 

 

1. Algemene opmerkingen 

De Commissie waardeerde de zeer duidelijke uiteenzetting van de werkzaamheden en de overwegingen 
die tot de voorgestelde tekst hebben geleid. 

Ze is echter van mening dat het voorontwerp verder zou kunnen gaan vanuit het standpunt van zijn 
algemene filosofie. In het huidige voorontwerp worden enkel de gekende problemen aangepakt. Het 
algemene beginsel zou moeten zijn dat de belangen van de burger worden beschermd in plaats van die van 
de administratie. 

 

2.  Bijzondere opmerkingen 

1.  Toegang tot documenten                                     

Met het oog op vereenvoudiging en standaardisering voor de burger vraagt de Commissie om een identieke 
regel voor alle administraties, met inbegrip van de VGC. De Brusselse burgers moeten ook documenten van 
deze administratie kunnen verkrijgen.  
 
Hetzelfde geldt voor de documenten die afkomstig zijn van de gemeentes: De toegang tot de agenda's van 
de gemeenteraden en tot de genomen beslissingen zou vergemakkelijkt moeten worden. De burger moet 
op verzoek een afschrift hiervan kunnen ontvangen. 
De Commissie vraagt dat deze inlichtingen automatisch ter beschikking zouden worden gesteld op een 
speciale site. 
 
 
Ze stelt ook voor om de reikwijdte van het toepassingsgebied om te keren: toegang tot elk openbaar 
document zou de regel moeten zijn, behoudens opgesomde en/of gemotiveerde uitzonderingen, in plaats 
van alleen de documenten op te sommen die toegankelijk zijn gemaakt.  
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De Commissie dringt aan op de mogelijkheid om op eenvoudig verzoek een papieren kopie van 
administratieve documenten te ontvangen (eventueel tegen betaling) en om de burger niet te verplichten 
de documenten ter plaatse te raadplegen zonder ze te kunnen meenemen.  
De verzending hiervan zou de regel moeten zijn, aangezien een deel van de bevolking noch een computer, 
noch een printer heeft. 
 
Ze is van mening dat de aan de burger ter beschikking gestelde informaticatool voor het raadplegen van de 
documenten neutraal en openbaar moet zijn en niet mag verlopen via sites van derde privéondernemingen 
met de verplichting hun algemene voorwaarden te aanvaarden of zelfs een klantenaccount aan te maken.  
 
 

2. Gebruik van de gegevens 

 
De Commissie specificeert dat de toegang tot de informatie onvoorwaardelijk moet zijn en niet mag 
worden beperkt door bijvoorbeeld het inroepen van intellectuele-eigendomsrechten. Ze merkt echter op 
dat dit niet het recht geeft om de gegevens te gebruiken zonder desgevallend de nodige referenties te 
vermelden.  
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