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1.1.1.1. Een overzichtEen overzichtEen overzichtEen overzicht    

 

Bij mail van 28 oktober 2009 vroeg dhr. Herman Claus aan de Commissie 

voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling 

openbaarheid van bestuur, hierna Commissie genoemd, om een advies 

over de toepasselijkheid van de wet van 11 april 1994 op CAO’s in het 

bezit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het 

betreft meer bepaald de ondernemingsCAO’s en sectorale CAO’s van 

voor 1999 waarvan de toegang wordt geregeld door artikel 9 van het 

koninklijk besluit van 7 november 1969 tot vaststelling van de 

modaliteiten van neerlegging van de collectieve arbeidsovereenkomsten. 

 

 

2.2.2.2. De ontvankelijkheid van de adviesaanvraagDe ontvankelijkheid van de adviesaanvraagDe ontvankelijkheid van de adviesaanvraagDe ontvankelijkheid van de adviesaanvraag    

 

De Commissie stelt vast dat de aanvraag niet ontvankelijk is. Artikel 8, § 

3 van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, 

maakt het slechts mogelijk dat federale administratieve overheden de 

Commissie rechtstreeks om een advies kunnen vragen.  

 

Iedereen kan de Commissie om een advies vragen onder de voorwaarden 

van artikel 8, § 2 van deze wet. In dit geval is het verzoek om advies 

echter verbonden met een verzoek tot heroverweging, dat is ingediend 

omdat de verzoeker moeilijkheden ondervindt om de raadpleging of de 

verbetering van een bestuursdocument te verkrijgen op grond van deze 

wet. De Commissie stelt vast dat de aanvrager zijn verzoek heeft 

ingediend zonder dat hij een verzoek tot heroverweging heeft ingediend. 

Het is zelfs onduidelijk of de aanvrager wel al een initieel verzoek bij de 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft ingediend of dat 

hij louter op grond van de informatie op de website van de FOD 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zich tot de Commissie heeft 

gewend. 
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Wenst u dus het advies van de Commissie in te winnen, dan dient u eerst 

toegang te vragen aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg op grond van de wet van 11 april 1994 betreffende de 

openbaarheid van bestuur. Als u moeilijkheden zou ondervinden, dan 

kunt u een verzoek tot heroverweging bij de FOD en tegelijkertijd een 

verzoek om advies bij de Commissie indienen. 

 

    

Brussel, 9 november 2009. 
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