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1. Een overzicht 

 

1.1. Bij e-mail van 8 oktober 2020 vraagt meester Steven Renette, 

namens Variphone International bvba, aan de FOD Werkgelegenheid, 

Arbeid en Sociaal Overleg om een kopie te ontvangen van de gedane 

vaststellingen naar aanleiding van een controle uitgevoerd op 25 juni 2020. 

 

1.2. Bij e-mail van 2 november 2020 antwoordt de FOD 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg dat aan de werkgever of zijn 

raadsman geen afschrift m.b.t. de gedane vaststellingen kan worden 

bezorgd omwille van de discretie- en geheimhoudingsplicht die is 

opgelegd door het sociaal strafwetboek (art. 58 en 59) en omwille van de 

algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) die het verzamelen 

en doorgeven van persoonsgegevens strikt reglementeert. Daarbij verwijst 

de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg naar artikel 6, § 2, 

1° en 2° van de wet van 11 april 1994 ‘betreffende de openbaarheid van 

bestuur’ (hierna: wet van 11 april 1994). 

 

1.3. Bij e-mail van 21 januari 2021 stelt de aanvrager dat hij het niet 

eens is met de weigeringsbeslissing van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid 

en Sociaal Overleg. 

 

1.4. Bij brief van 22 januari 2021 verzoekt hij de Commissie voor de 

toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling 

openbaarheid van bestuur (hierna: de Commissie) om een advies. 

 

1.5. Op haar zitting van 15 februari 2021 oordeelt de Commissie in 

advies 2021-25 dat het verzoek om advies niet ontvankelijk is. 

 

1.6. Bij e-mail van 10 juni 2021 verzoekt de aanvrager de FOD 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om haar 

weigeringsbeslissing van 2 november 2020 te heroverwegen. 

 

1.7. Bij e-mail van dezelfde dag verzoekt hij de Commissie opnieuw om 

een advies. 

  

2. De ontvankelijkheid van de aanvraag 

 

De Commissie is van mening dat de adviesaanvraag niet ontvankelijk is. 

De aanvrager heeft nagelaten om zoals de Commissie hem nochtans te 
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kennen had gegeven de procedure volledig over te doen. De aanvrager kan 

niet in het kader van een lopende procedure één van de stappen herhalen. 

Hij dient van meet af aan een geheel nieuwe aanvraag om toegang in te 

dienen, wat hij te dezen heeft nagelaten. Pas wanneer hierop niet positief 

wordt ingegaan, kan hij een nieuwe administratieve beroepsprocedure op 

grond van artikel 8, § 2 van de wet van 11 april 1994 ‘betreffende de 

openbaarheid van bestuur’ instellen die inhoudt dat hij een verzoek tot 

heroverweging richt aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg en dat hij tegelijkertijd een verzoek om advies richt aan de 

Commissie. 

 

 

 

Brussel, 5 juli 2021. 

 

 

 

 

 

 F. SCHRAM K. LEUS  

 secretaris voorzitster 


