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1.1.1.1. Een overzichtEen overzichtEen overzichtEen overzicht    

 

Op 26 februari 2009 kreeg dhr. X inzage in zijn dossier m.b.t. de selectie 

van Nederlandstalige onderluitenanten (niveau A) voor de Brusselse 

Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en 

meer specifiek van het Franstalig profiel van 20 december 2007 en het 

profiel van 23 juni 2008. 

 

Hij kreeg geen toegang tot het OPQprofiel, maar kon slechts vaststellen 

dat dit profiel bestaat. 

 

Op zijn specifieke vraag om toegang te krijgen tot beide stukken richtte 

hij expliciet een vraag tot SELOR op 4 maart 2009. Op 6 maart stelde 

SELOR dat het OPQprofiel niet in afschrift kon worden meegedeeld 

omwille van het feit dat het een auteursrechtelijk beschermd werk is, 

waarvoor de toestemming van de auteursrechthebbende vereist is. 

 

Bij mail van 13 maart 2009 richtte zijn advocaat, dhr. Y, een verzoek tot 

heroverweging tot SELOR. Bij mail van 14 maart 2009 vroeg hij de 

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van 

bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur om een advies. 

Het secretariaat van de Commissie ontving de adviesaanvraag op 14 

maart 2009. 
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2.2.2.2. De ontvankelijkheid van de adviesaanvraagDe ontvankelijkheid van de adviesaanvraagDe ontvankelijkheid van de adviesaanvraagDe ontvankelijkheid van de adviesaanvraag    

 

De Commissie stelt vast de aanvraag om advies gericht aan de Commissie 

en het verzoek tot heroverweging aan SELOR niet gelijktijdig werden 

ingediend. Het verzoek om advies is in de huidige stand bijgevolg niet 

ontvankelijk.  

 

Het staat de aanvrager vrij zijn reeds ingediende verzoek tot 

heroverweging en zijn verzoek om advies in te trekken en een nieuw 

verzoek tot heroverweging bij SELOR en een nieuw verzoek om advies 

bij de Commissie, die wel beantwoorden aan de vereiste van de 

gelijktijdigheid, in te dienen 

 

Brussel, 16 maart 2009. 

 

 

 

 F. SCHRAM J. BAERT 

 secretaris voorzitter 


