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Vlaamse overheid
Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur
en hergebruik van overheidsinformatie
afdeling hergebruik van overheidsinformatie
Havenlaan 88
1000 BRUSSEL
T : 02 553 50 23
Mail: hergebruik@vlaanderen.be

Dossiernummer: HVO/2019/04

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling hergebruik van overheidsinformatie
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018, titel II, hoofdstuk 4;
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 ……… van 29 augustus 2019, gericht aan het gemeentebestuur
Maarkedal, waarbij hij enerzijds verzocht hem een afschrift over te maken van het integrale dossier inzake de
aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning tot het verkavelen van grond tot vier percelen, daarbij
inbegrepen de bijgevoegde stukken en de daarop gevolgde administratieve stukken of hem dit integrale dossier
ter beschikking te stellen op het loket en waarbij hij anderzijds verzocht hem toelating te verlenen tot hergebruik
van de overgemaakte stukken;
Gelet op de beslissing van het gemeentebestuur Maarkedal van 6 september 2019, waarbij een afschrift van het
dossier werd bezorgd aan ………;
Gelet op het beroepsschrift van ……… van 9 oktober 2019, gericht aan de beroepsinstantie inzake openbaarheid
van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, afdeling hergebruik van overheidsinformatie, tegen de
beslissing van het gemeentebestuur Maarkedal van 6 september 2019 waarin ……… verzoekt om de beslissingen
van het gemeentebestuur Maarkedal nietig te verklaren en hem onvoorwaardelijk hergebruik toe te staan van
alle bestuursdocumenten die hem al werden en hem nog zullen worden overgemaakt aangaande het dossier tot
aanvraag van een omgevingsvergunning;
Gelet op de registratie van het beroepschrift op 14 oktober 2019;

Wat de ontvankelijkheid betreft:
Overwegende dat de beslissing van het gemeentebestuur Maarkedal op 6 september 2019 gedateerd werd; dat
het beroepschrift van ……… de datum draagt van 9 oktober 2019;
Overwegende dat de termijn om beroep in te dienen bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur
en hergebruik van overheidsinformatie dertig kalenderdagen bedraagt overeenkomstig artikel II.69, §2, eerste
lid van het bestuursdecreet van 7 december 2018;

Overwegende dat het gemeentebestuur Maarkedal naliet om bij de kennisgeving van zijn beslissing te vermelden
dat beroep kan worden ingesteld bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van
overheidsinformatie, zoals dit volgens artikel II.43, §1, derde lid juncto II.69, §2, tweede lid van het
bestuursdecreet van 7 december 2018 bepaald is; dat de termijn om beroep in te dienen om deze reden pas start
vier maanden na de kennisgeving overeenkomstig artikel II.69, §2, tweede lid van het bestuursdecreet van 7
december 2018 in plaats van op de dag nadat de beslissing verstuurd werd overeenkomstig artikel II.69, §2,
eerste lid van het bestuursdecreet van 7 december 2018;
Overwegende dat de termijn van dertig kalenderdagen aldus pas ingaat vier maanden na de kennisgeving van de
beslissing van het gemeentebestuur Maarkedal; dat beroepschrift van ……… aldus tijdig werd ingediend;
Overwegende dat het beroepschrift ontvankelijk is;

Wat de gegrondheid betreft:
Overwegende dat het oorspronkelijke verzoekschrift van 29 augustus 2019 van ……… zowel een aanvraag tot
toegang tot bestuursdocumenten als een aanvraag tot hergebruik van overheidsinformatie inhoudt;
Overwegende dat het oorspronkelijke verzoekschrift van 29 augustus 2019 van ……… tot hergebruik van
overheidsinformatie voldoet aan de voorwaarden uit artikel II.63 van het bestuursdecreet van 7 december 2018;
Overwegende dat ……… in dit oorspronkelijke verzoekschrift uitdrukkelijk verzoekt aan het gemeentebestuur van
Maarkedal om hem toelating te verlenen tot hergebruik van de aan hem overgemaakte stukken, in het kader van
de bepalingen van het bestuursdecreet van 7 december 2018; dat hij nadien ook het beoogd gebruik van deze
bestuursdocumenten beschrijft;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Maarkedal met zijn beslissing van 6 september 2019 uitdrukkelijk
een afschrift bezorgde van het dossier inzake de omgevingsvergunning; dat het gemeentebestuur geen
uitdrukkelijke beslissing nam over het verzoek tot hergebruik;
Overwegende dat een overheidsinstantie die een aanvraag tot openbaarmaking inwilligt, in voorkomend geval
in de beslissing vermeldt dat die inwilliging geen toestemming inhoudt om de gevraagde bestuursdocumenten
te hergebruiken als vermeld in hoofdstuk 4, overeenkomstig artikel II.44, §3, van het bestuursdecreet van 7
december 2018; dat een overheidsinstantie deze bepaling moet opnemen, aangezien het bestuursdecreet van 7
december 2018 haar hiertoe verplicht; dat het gemeentebestuur van Maarkedal deze bepaling niet opnam in
haar beslissing van 6 september 2019; dat dit er op kan wijzen dat het gemeentebestuur van Maarkedal hiermee
een impliciete toestemming tot het gebruik van de bekendgemaakte bestuursdocumenten beoogde;
Overwegende dat als een overheidsinstantie beslist dat hergebruik toegestaan is, ze in geval van
onvoorwaardelijk hergebruik de bestuursdocumenten in kwestie ter beschikking stelt van de aanvrager uiterlijk
binnen de termijn van twintig kalenderdagen, vermeld in artikel II.43, §1; dat het oorspronkelijke verzoekschrift
van ……… dateert van 29 augustus 2019; dat het gemeentebestuur Maarkedal de afschriften van het dossier in
kwestie ter beschikking stelde van ……… met zijn beslissing van 6 september 2019; dat het gemeentebestuur van
Maarkedal de bestuursdocumenten aldus binnen de decretaal bepaalde twintig kalenderdagen bekend maakte
en hiermee ook impliciet instemde met het gebruik van deze bestuursdocumenten door ……… overeenkomstig
zijn beoogde gebruik van deze documenten;
Overwegende dat een medewerker van het gemeentebestuur van Maarkedal op 30 oktober 2019 per mail aan
de beroepsinstantie bevestigde dat het gemeentebestuur hergebruik inderdaad toestaat voor de redenen die de
aanvrager zelf aanhaalt in zijn aanvraag;
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Overwegende dat het gemeentebestuur van Maarkedal dus impliciet instemde met het gebruik van de
bekendgemaakte bestuursdocumenten door de stukken ter beschikking te stellen in de beslissing van 6
september 2019; dat het beroep van ……… aldus zonder voorwerp is, aangezien hij de – weliswaar impliciete –
onvoorwaardelijke toestemming al had om de bekendgemaakte bestuursdocumenten te gebruiken
overeenkomstig zijn beoogde gebruik, zoals omschreven in zijn oorspronkelijke verzoekschrift van 29 augustus
2019;
Na beraadslaging,

BESLUIT:
Het beroepschrift van ……… van 9 oktober 2019 tegen de beslissing van het gemeentebestuur Maarkedal van 6
september 2019 is ontvankelijk, doch zonder voorwerp.
Brussel, 8 november 2019
Voor de beroepsinstantie,
afdeling hergebruik van overheidsinformatie,

Erik MONCAREY
Voorzitter
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