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1.1.1.1. Een overzichtEen overzichtEen overzichtEen overzicht    

 

Bij nota van 4 februari 2010 vraagt dhr. GROOTAERT aan de directie 

van het PC Brugge om uitleg en een kopie van de “Motivatie weigering 

toelating drugsvrije afdeling PCB”. 

 

Bij brief van 11 maart 2010 richt hij zich tot de Commissie voor de 

toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling 

openbaarheid van bestuur, hierna Commissie genoemd, met de vraag om 

een advies uit te brengen. Diezelfde dag richt hij ook een verzoek tot 

heroverweging aan het PC Brugge.  

 

 

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 aanvrager tegelijkertijd een verzoek tot 

heroverweging heeft ingediend bij het PC Brugge en een verzoek om 

advies bij de Commissie. Ook beschikt hij over het vereiste belang dat 

nodig is om toegang te krijgen tot het gevraagde document, voor zover 

het document van persoonlijke aard op hemzelf betrekking heeft. 

 

 

3.3.3.3. De gegrondheid van de adviesaanvraagDe gegrondheid van de adviesaanvraagDe gegrondheid van de adviesaanvraagDe gegrondheid van de adviesaanvraag    

    

Artikel 32 van de Grondwet en de wet van 11 april 1994 betreffende de 

openbaarheid van bestuur gaan uit de principiële openbaarheid van alle 

bestuursdocumenten. Een federale administratieve overheid kan de 

openbaarmaking van bestuursdocumenten slechts weigeren wanneer ze 

één of meer uitzonderingsgronden moet of kan inroepen die zich in 

artikel 6 van deze wet bevinden en dit ook in concreto en op pertinente 

wijze kan motiveren.  
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De Commissie wil er echter op wijzen dat het recht van toegang tot 

bestuursdocumenten slechts geldt ten aanzien van bestaande 

documenten. Als er geen document bestaat met verdere motivatie van de 

weigering toelating drugsvrije afdeling PCB, dan kan het Pentitentiair 

Centrum Brugge op grond van de wet van 11 april 1994 betreffende de 

openbaarheid van bestuur niet worden gedwongen een document op te 

stellen dat deze informatie bevat. 

 

 

 

Brussel, 12 april 2010. 
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