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1. Een overzicht
1.1. Bij brief van 9 maart 2021 richt meester Nir Zeltzer zich, namens
zijn cliënte tot de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van
bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur, hierna de
Commissie. Hierin stelt ze onder meer het volgende:
“Cliënte diende via de Dienst Vreemdelingenzaken van de Stad
Antwerpen op 17 mei 2016 reeds klacht in tegen de heer Y (dossier
2626249 X/Y).
Tot op heden ontving zij hierover geen verder nieuws.
Alhoewel het recht op privacy verhindert dat er gegevens uit
individuele dossiers worden meegedeeld, meen ik dat cliënte een
rechtmatig belang heeft (met het oog op de gerechtelijke
procedure, om het duidelijke misbruik van de heer Y aan te tonen)
om in het kader van de openbaarheid van bestuur een document
en/of info te verkrijgen waaruit blijkt in welke stand het dossier
lastens de heer Y zich bevindt.”
1.2. Bij e-mail van 9 maart 2021 verzocht de secretaris de aanvraagster
de Commissie duidelijkheid te verschaffen over haar aanvraag, wat hij niet
heeft gedaan.
2. De ontvankelijkheid van de aanvraag
De Commissie is slechts bevoegd binnen het kader van de bevoegdheden
die haar op grond van artikel 8 van de wet van 11 april 1994 ‘betreffende
de openbaarheid van bestuur’ en op grond van artikel 9 van de wet van 12
november 1997 ‘betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies
en gemeenten’ zijn toegekend. Hiertoe behoort niet een vraag om toegang
tot een document waarvan niet eens duidelijk is of het bestaat en bij welke
overheid het zich zou moeten bevinden. De Commissie is dan ook van
mening dat het verzoek hoe dan ook niet ontvankelijk is.
Brussel, 15 maart 2021.
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