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1. Een overzicht
1.1. Bij brief van 9 oktober 2017 vraagt de heer X, zaakvoerder van
Abesim bvba aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu het volgende: “We verwijzen naar de
Directive 2009/148/EC waarin wordt gesteld dat elk lid van de EU een
register dient bij te houden met aan asbest-gerelateerde ziektes en
overlijdens. Onze vraag: bestaat dit register voor België effectief en is dit
raadpleegbaar? Met dank voor uw spoedige reactie.
1.2. Bij e-mail van 10 oktober 2017 ontving de aanvrager een
ontvangstmelding namens het contact Center.
1.3. Bij brief van 27 november 2017 vraagt de heer X dat de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu haar
stilzwijgende weigering zou heroverwegen. Tegelijkertijd vraagt hij de
Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van
bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur, hierna
Commissie genoemd, om een advies.
2. De beoordeling van de adviesaanvraag
De Commissie is van mening dat de adviesaanvraag niet in aanmerking
komt voor een advies. Niet enkel heeft de oorspronkelijke vraag geen
betrekking op het verkrijgen van een bestuursdocument. De vraag om
toegang tot bestuursdocumenten wordt immers slechts voor het eerst
gesteld in de vraag om advies aan de Commissie. Ook werd geen kopie
van het verzoek tot heroverweging aan de Commissie bezorgd die haar
in staat stelt om na te gaan of aan de wettelijke voorwaarden van artikel
8, § 2 van de wet van 11 april 1994 werd voldaan. Ten slotte wenst de
Commissie op te merken dat zij niet bevoegd is om uitspraken te doen in
het kader van beroepen die betrekking hebben op het verkrijgen van
milieu-informatie. Hierop is immers de wet van 5 augustus 2006
‘betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie’ van
toepassing en de daarin voorziene procedures.
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