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1. Een overzicht 

 

1.1. Bij e-mail van 12 januari 2023 vraagt Pieter Gielen, namens Maga 

Lounge bv, aan de stad Lommel om hem het digitaal dossier te bezorgen 

met betrekking tot de negatieve beslissing over de verlenging van de 

uitbatingsvergunning van zijn cliënte. 

 

1.2. Bij e-mail van 20 januari 2023 herhaalt de aanvrager zijn verzoek. 

 

1.3. Bij e-mail van 20 januari 2023 meldt de stad Lommel dat het 

volledig administratief dossier aangetekend aan zijn cliënte werd bezorgd. 

Digitaal wordt aan de aanvrager het burgemeesterbesluit evenals het 

integraal beoordeeld verslag van het administratief onderzoek bezorgd. 

 

1.4. Bij e-mail van 6 februari 2023 dient de aanvrager een verzoek bij 

de Stad Lommel in om de weigering om de uitbatingsvergunning te 

verlengen, te heroverwegen en de uitbatingsvergunning te verlengen. 

 

1.5. Bij e-mail van dezelfde dag verzoekt de aanvrager ook de 

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van 

bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur, om een verzoek 

om advies. 

  

2. De beoordeling van de aanvraag 

 

De Commissie stelt vast dat het verzoek tot heroverweging en het verzoek 

om advies geen betrekking hebben op de toegang tot bestuursdocumenten, 

maar op de herziening van de verlenging van een uitbatingsvergunning. 

De Commissie is op grond van de wet van 11 april 1994 ‘betreffende de 

openbaarheid van bestuur’ en op grond van de wet van 12 november 1997 

‘betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten’ 

enkel bevoegd adviezen te verstrekken over de toegang en verbetering van 

bestuursdocumenten. Aangezien de aanvraag hierop geen betrekking 

heeft, is ze niet bevoegd. 

 

Zelfs al had de aanvraag betrekking op de toegang of verbetering van 

bestuursdocumenten, dan nog moet de Commissie erop wijzen dat zij niet 

bevoegd is om zich uit te spreken over de toegang tot of verbetering van 

bestuursdocumenten van gemeenten, behoudens wanneer de documenten 

betrekking hebben op een organieke bevoegdheid die federaal is gebleven 
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zoals die bepaald is in artikel 6, § 1er, VIII, alinea 1er, 1°, van de bijzondere 

wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Dit laatste is 

evenwel niet het geval. 

 

De Commissie moet dan ook beslissen dat zij niet bevoegd is om zich over 

het verzoek om advies uit te spreken. 
 

 

 

Brussel, 9 februari 2023. 
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