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1. Een
Een overzicht
Bij mail van 4 september 2009 vroeg de heer Lode Goukens om meer
informatie over het dossier Datawarehouse II en over de “Cel voor
Financiële Informatieverwerking” (CFI) en haar bevoegdheden en
functies. Bij mail van 4 september 2009 werd de heer Goukens
doorverwezen naar het kabinet van de minister van Financiën. Voor de
bevoegdheden en de rol van de CFI werd hij naar de website van de cel
doorverwezen.
Bij mail van 9 september 2009 dringt dhr. Goukens aan op informatie.
Bij mail van 25 januari 2010 vraagt hij om een kopie van de
bestuursdocumenten in het dossier Datawarehouse II. Het gaat meer
bepaald om volgende documenten:
- de documenten m.b.v. het besluit van 13/03/2009 om de gunning
uit te stellen;
- de officiële briefwisseling met CSC en Siemens;
- verslagen van de werkgroep i.v.m. Datawarehouse I en II;
- beleidsdocumenten naar aanleiding van de juridische procedure
van Siemens en beleidsdocumenten en memo’s voor en na het
arrest van de Raad van State;
- beleidsdocumenten, memo’s en dergelijke over het verdere
verloop van het Datawarehouse II project.
Bij mail van 4 februari 2010 verzoekt de FOD Financiën om nader
toelichting van de aanvraag omdat ze van oordeel is dat deze te vaag is
geformuleerd. De aanvrager reageert in een e-mail van diezelfde dag dat
hij geen exacte omschrijving van data en namen op grond van de wet van
11 april 1994 dient te geven.
Op 1 maart 2010 richt hij zich tot de Commissie voor de toegang tot en
het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van
bestuur, hierna Commissie genoemd en hij dient formeel bezwaar in
tegen het niet verstrekken van de gevraagde informatie.
2. De ontvankelijkheid van de adviesaanvraag
De Commissie stelt vast dat niet voldaan is aan de wettelijke voorwaarde
van de gelijktijdigheid van het verzoek tot heroverweging en het verzoek
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om advies. Het secretariaat van de Commissie heeft trouwens de
aanvrager gecontacteerd en hem verzocht om ontbrekende documenten
te bezorgen. De aanvrager kon geen verzoek tot heroverweging
voorleggen.
De Commissie is bijgevolg van mening dat de aanvraag niet ontvankelijk
is. De aanvrager beschikt wel over de mogelijkheid om een verzoek tot
heroverweging en een verzoek om advies gelijktijdig in te dienen.
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