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ADVIES 2018-94
met betrekking tot het verkrijgen van een toelichting
hoe de VDAB naar bepaalde informatie verwijst en/of
wie de VDAB die informatie heeft gegeven
(CTB/2018/91)
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1. Een overzicht
1.1. Bij e-mail van 14 juni 2018 vraagt de heer X aan de VDAB naast een
toelichting hoe de VDAB bij “Brussels Airport company en cv
warehouse” is uitgekomen en/of wie de VDAB die informatie heeft
gegeven om een typecontract voor werkgevers.
1.2. Omdat hij geen reactie ontvangt op zijn aanvraag, dient de aanvrager
bij e-mail van 20 juli 2018 een verzoek tot heroverweging in bij de
VDAB. Bij brief van dezelfde dag dient hij ook een verzoek in bij de
Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van
bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur, hierna
Commissie genoemd.
2. De toepasselijkheid van de wet van 11 april 1994
Artikel 8, § 2 van de wet van 11 april 1994 ‘betreffende de openbaarheid
van bestuur’ (hierna: wet van 11 april 1994) bepaalt dat wanneer de
verzoeker moeilijkheden ondervindt om de raadpleging of de verbetering
van een bestuursdocument te verkrijgen op grond van deze wet, hij een
verzoek tot heroverweging kan richten tot de betrokken federale
administratieve overheid en hij tegelijkertijd de Commissie een advies uit
te brengen. De VDAB is geen federale administratieve overheid, zodat de
(federale) Commissie hoe dan ook niet bevoegd is zich over deze zaak uit
te spreken. In zijn algemeenheid kan bovendien worden gesteld dat de
wet van 11 april 1994 niet van toepassing is wat betreft de
procedureregels op niet-federale administratieve overheden. Deze wet is
enkel van toepassing op de administratieve overheden andere dan de
federale administratieve overheden doch slechts in de mate dat deze wet
op gronden die tot de federale bevoegdheid behoren, de openbaarheid
van bestuursdocumenten verbiedt of beperkt.
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