ANNEXE I
12 NOVEMBER 1997. - Wet betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en
gemeenten.
Art9 § 1. Wanneer de verzoeker moeilijkheden ondervindt om de raadpleging of de verbetering van
een bestuursdocument te verkrijgen op grond van deze wet, (met inbegrip van het geval van
uitdrukkelijke beslissing tot afwijzing bedoeld in artikel 7, vijfde lid,) kan hij een verzoek tot
heroverweging richten tot de betrokken provinciale of gemeentelijke administratieve overheid.
Terzelfder tijd verzoekt hij de [1 Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de
bestuursdocumenten, opgericht bij de ordonnantie van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid
van bestuur]1, een advies uit te brengen. <W 2000-06-26/37, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 1507-2000>
De Commissie brengt haar advies ter kennis van de verzoeker en van de betrokken provinciale of
gemeentelijke administratieve overheid binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van het
verzoek. Bij ontstentenis van kennisgeving binnen de voorgeschreven termijn wordt aan het advies
voorbijgegaan.
De provinciale of gemeentelijke administratieve overheid brengt binnen 15 dagen na ontvangst
van het advies of na verloop van de termijn waarbinnen kennis moest worden gegeven van het
advies, haar beslissing tot inwilliging of afwijzing van het verzoek tot heroverweging ter kennis van
de verzoeker (en van de Commissie). Bij ontstentenis van kennisgeving binnen de voorgeschreven
termijn, wordt de overheid geacht een beslissing tot afwijzing te hebben genomen. <W 1998-0625/47, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 04-09-1998>
Tegen deze beslissing kan de verzoeker beroep instellen overeenkomstig de wetten op de Raad van
State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973. Het beroep bij de Raad van State is
in voorkomend geval vergezeld van het advies van de Commissie.
§ 2. De Commissie kan ook door een provinciale of een gemeentelijke administratieve overheid
worden geraadpleegd.
§ 3. De Commissie kan op eigen initiatief adviezen uitbrengen omtrent de algemene toepassing
van de wet betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten. Zij kan aan de
wetgevende macht voorstellen voorleggen inzake de toepassing en de eventuele herziening van deze
wet.

