
Commissie voor de toegang tot en het 
hergebruik van bestuursdocumenten

Afdeling openbaarheid van bestuur

17 oktober 2019

ADVIES 2019-125

met betrekking tot het verkrijgen van de straatplannen 
met de verkeersborden van een bepaald traject

(CTB/2019/120)



2

1. Een overzicht

1.1. Bij e-mail en aangetekende brief van 8 juni 2019 vraagt X aan Brussel 
Fiscaliteit de straatplannen met de verkeersborden, in het bijzonder deze 
van de LEZ-borden F117 en F118 die op het tracé staan.

1.2. Omdat de aanvrager geen reactie ontvangt op zijn vraag, dient hij bij 
e-mail van 10 oktober 2019 een verzoek om advies in bij de Commissie 
voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling 
openbaarheid van bestuur, hierna Commissie genoemd.

2. De beoordeling van de adviesaanvraag

Los van het feit of de procedure correct werd gevolgd, moet de Commissie 
erop wijzen dat zij enkel bevoegd is om aan burgers een advies te 
verstrekken in het kader van een administratief beroep ingesteld tegen een 
beslissing van een federale, provinciale en gemeentelijke administratieve 
overheid in het kader van de wet van 11 april 1994 ‘betreffende de 
openbaarheid van bestuur’ of van de wet van 12 november 1997 
‘betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten’. 
In dit laatste geval is deze wet slechts van toepassing voor zover de 
organieke bevoegdheid over provincies en gemeenten nog aan de federale 
Staat is toegewezen. 

Het door de aanvrager ingediende initiële verzoek om bepaalde 
documenten te verkrijgen werd gericht aan Brussel Fiscaliteit. Brussel 
Fiscaliteit is een instelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit 
geval is niet de federale wetgeving van toepassing, maar wel het 
gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse 
Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 ‘betreffende de openbaarheid 
van bestuur bij de Brusselse instellingen’ en zijn de daarin aanwezige 
procedures van toepassing. De Commissie is bijgevolg niet bevoegd.

Brussel, 17 oktober 2019.
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