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1. Een overzicht
Bij brief van 4 juni 2010 vroeg de heer X om inzage te krijgen in het
administratief dossier in het bezit van de FOD Mobiliteit en Vervoer, Dienst
Inschrijving Voertuigen, en meer bepaald van alle briefwisseling die werd
gevoerd m.b.t. het opvragen van zijn persoonsgegevens.
Op zijn verzoek werd niet ingegaan door de FOD Mobiliteit en Vervoer.
Bij brief van 16 juli 2010 vraagt de heer X de Commissie voor de toegang tot en
het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur,
hierna Commissie genoemd, om een advies. Bij brief van 16 juli 2010 werd bij
de FOD Binnenlandse Zaken ook een verzoek tot heroverweging ingediend.
Hoewel melding wordt gemaakt in het verzoek om advies dat tegelijkertijd ook
een verzoek tot heroverweging werd ingediend, bevond zich geen kopie van dit
laatste verzoek bij de adviesaanvraag. Het secretariaat van de Commissie heeft
dit document bij de aanvrager via mail opgevraagd, maar hierop is nog geen
reactie gekomen.
Ook nadat de Commissie een voorwaardelijk advies had aangenomen op haar
zitting van 8 augustus 2010 heeft het secretariaat de aanvrager herhaaldelijk
verzocht een kopie te bezorgen van het verzoek tot heroverweging, maar de
aanvrager is op dit verzoek niet ingegaan.
2. De ontvankelijkheid van de adviesaanvraag
De Commissie is van mening dat het verzoek om advies dan ook als niet
ontvankelijk moet worden beschouwd. De aanvrager toont immers niet aan dat
hij voldaan heeft aan de wettelijke voorwaarde van de gelijktijdigheid van het
verzoek tot heroverweging en het verzoek om advies. Ondanks herhaald
aandringen heeft hij nagelaten de Commissie een kopie te bezorgen van het
verzoek tot heroverweging.
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