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1. Een overzicht
Bij brief van 24 oktober 2014 vraagt de heer Nico Demeyere aan de FOD
Justitie om de verslagen te ontvangen van de 34 vergaderingen die
hebben plaatsgevonden tussen de Federale Wapendienst en de
provinciale diensten met betrekking tot de toepassing van de wapenwet.
Omdat hij geen reactie krijgt op zijn vraag, dient de heer Nico Demeyere
bij brief van 9 december 2014 een verzoek tot heroverweging in bij de
FOD Justitie. Tegelijkertijd verzoekt hij de Commissie voor de toegang
tot bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur, hierna
Commissie genoemd, om een advies.

2. De ontvankelijkheid van de adviesaanvraag
De Commissie is van mening dat de adviesaanvraag ontvankelijk is. De
aanvrager heeft immers voldaan aan de wettelijke vereiste van de
gelijktijdigheid van het verzoek tot heroverweging aan de FOD Justitie
en van het verzoek om advies aan de Commissie.

3. De gegrondheid van de adviesaanvraag
Artikel 32 van de Grondwet en de wet van 11 april 1994 huldigen de
principiële openbaarheid van alle bestuursdocumenten. Uitzonderingen
hierop zijn slechts mogelijk voor zover de aanvrager het belang mist om
toegang te krijgen tot documenten van persoonlijke aard of één of meer
uitzonderingsgronden moeten of kunnen worden ingeroepen en dit
inroepen in concreto en op pertinente wijze kan worden gemotiveerd.
Voor zover de FOD Justitie geen uitzonderingsgronden inroept en het
inroepen ervan behoorlijk motiveert, is ze ertoe gehouden om de
gevraagde bestuursdocumenten aan de aanvrager openbaar te maken.
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De Commissie wenst er verder op te wijzen dat wanneer
uitzonderingsgronden moeten of kunnen worden ingeroepen, alle
informatie in een bestuursdocument die niet onder de
uitzonderingsgrond(en) valt, moet openbaar worden gemaakt.
Brussel, 12 januari 2015.
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