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1.1.1.1. Een overzichtEen overzichtEen overzichtEen overzicht    

 

Bij brief van 28 augustus 2009 vroeg dhr. X aan de gevangenisdirecteur 

van het Penitentiair Complex Brugge om kopie van en uitleg over een 

tuchtrapport, het verslag van de tuchtraad en het document dat de 

tuchtsanctie bevat. 

 

Omdat aan zijn verzoek om toegang geen gevolg werd gegeven binnen 

de door de wet vastgestelde termijn, diende hij bij brief van 1 oktober 

2009 een verzoek om advies in bij de Commissie voor de toegang tot en 

het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van 

bestuur, hierna de Commissie genoemd. Diezelfde dag werd ook een 

verzoek tot heroverweging gericht aan de gevangenisdirectie van het 

Penitentiair Complex Brugge. 

 

Het verzoek om advies bereikte het secretariaat van de Commissie op 7 

oktober 2009.  

 

Bij brief gedateerd 27 oktober 2009 richtte de heer X zich opnieuw tot de 

Commissie om een advies te krijgen 

 

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

 

De Commissie wenst op te merken dat zij op haar zitting van 19 oktober 

2009 een advies heeft uitgebracht over hetzelfde verzoek van de 

aanvrager. Dit advies werd zowel aan de aanvrager als aan de 

administratie verstuurd. Eenmaal de Commissie haar advies heeft 

uitgebracht, is zij niet langer bevoegd om zich verder over de zaak  uit te 

spreken. Het komt toe aan de FOD Justitie om een beslissing te nemen 

over het verzoek tot heroverweging. Tegen deze beslissing staat enkel 

nog een annulatieberoep bij de Raad van State open. 

 

Het verzoek om advies is bijgevolg niet ontvankelijk. 

    

Brussel, 9 november 2009. 
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