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DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie
inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie;
Gelet op het oorspronkelijke verzoek van xxx, d.d. 11 september 217, gericht aan de hulpverleningszone 1
West-Vlaanderen, waarbij werd verzocht om een afschrift te verlenen van de volgende documenten:
1°) een overzicht van het rollend (voertuigen) en niet rollend materieel van alle brandweerposten binnen
de Zone1;
2°) een overzicht van alle werken en herstellingen van het rollende (voertuigen) en niet rollend materieel
van alle brandweerposten binnen de Zone1 die uitgevoerd zijn door privé firma's sedert 1 januari 2015;
Gelet op het feit dat de hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen heeft nagelaten om binnen de decretaal
voorgeschreven termijn een beslissing te treffen;
Gelet op het beroepschrift van xxx d.d. 13 oktober 2017 tegen de ontstentenis van beslissing vanwege de
hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;
Gelet op de registratie van het beroepschrift op 13 oktober 2017;

Wat de ontvankelijkheid betreft:
Overwegende dat in artikel 4, §1 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur de instanties worden opgesomd waarop het openbaarheidsdecreet van toepassing is;
Overwegende dat de hulpverleningszones niet uitdrukkelijk worden opgesomd in voormeld decreetartikel;
dat zij tevens niet kunnen worden ondergebracht in de restcategorie van artikel 4, §1, 9° van het

www.vlaanderen.be

openbaarheidsdecreet: alle andere instanties binnen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap;
dat immers in artikel 6, §1, VIII van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de
instellingen, de bevoegdheid van de gewesten wordt geregeld en dat daarin wordt bepaald dat de
gewesten bevoegd zijn voor de ondergeschikte besturen, met uitzondering van onder andere de
organisatie van en het beleid inzake de politie, met inbegrip van artikel 135, § 2, van de nieuwe
gemeentewet, en de brandweer;
Overwegende dat de brandweer dus expliciet uitgesloten is van de organieke regeling van de gewesten en
dat de taken toevertrouwd aan de hulpverleningszones bijgevolg een federale bevoegdheid zijn; dat een
hulpverleningszone dan ook niet kan worden beschouwd als een instantie binnen het Vlaamse Gewest;
Overwegende dat de beroepsinstantie enkel maar kan oordelen over verzoeken inzake openbaarheid van
bestuur met betrekking tot bestuursinstanties zoals die opgesomd zijn in artikel 4 van het
openbaarheidsdecreet; dat, aangezien de hulpverleningszones (brandweer) tot de bevoegdheid van de
federale wetgever behoren, de beroepsinstantie dan ook onbevoegd is om te oordelen over de
openbaarheid van bestuursdocumenten inzake de hulpverleningszones;
Overwegende dat het beroepschrift onontvankelijk is;
Na beraadslaging,

BESLUIT:
Het beroepschrift van xxx d.d. 13 oktober 2017 tegen de ontstentenis van beslissing vanwege de
hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen wordt als onontvankelijk beschouwd.
Brussel, 10 november 2017
Voor de beroepsinstantie,
afdeling openbaarheid van bestuur,
Bruno ASSCHERICKX
Voorzitter
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