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1. Een overzicht 

 

1.1. Bij formulier van 11 augustus 2022 vraagt aan het Universitair 

Ziekenhuis Gent de heer X om een kopie van de adviezen, raad en 

documenten ter ondersteuning die gaan over het screenen van embryo’s 

op de aanwezigheid (of afwezigheid) van erfelijke doofheid in een courant 

en machineleesbaar digitaal formaat als het ziekenhuis ze in deze vorm 

bezit. 

 

1.2. Bij aangetekende brief en e-mail van 6 september 2022 weigert het 

Universitair Ziekenhuis Gent de toegang op grond van artikel 9ter van de 

bijlage bij het Koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de 

normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden 

nageleefd waarin het volgende is bepaald: “De adviezen en raadgevingen 

van het Comité zijn vertrouwelijk en niet bindend en ze zijn het voorwerp 

van een gemotiveerd verslag dat uitsluitend aan de verzoeker wordt 

overgezonden en waarin de verschillende standpunten van de leden 

worden weergegeven.” 

 

1.3.  Bij aangetekende brief met ontvangstbewijs van 19 september 

2022 verzoekt de aanvrager dat het Universitair Ziekenhuis Gent zijn 

beslissing zou heroverwegen.  

 

1.4. Bij aangetekende brief van dezelfde dag verzoekt de aanvrager de 

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van 

bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur, om advies. 

  

2. De beoordeling van de aanvraag 

 

Alhoewel de aanvrager voldaan heeft aan de vereiste van artikel 8, § 2 van 

de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur (hierna: 

wet van 11 april 1994) om zijn verzoek tot heroverweging aan het 

Universitair Ziekenhuis Gent en zijn verzoek om advies aan de Commissie 

gelijktijdig in te dienen, toch moet de Commissie vaststellen dat zij slechts 

bevoegd is om adviesaanvragen te ontvangen die gericht zijn tegen 

beslissingen of de afwezigheid ervan binnen de door de wet bepaalde 

termijn over een vraag tot openbaarmaking van bestuursdocumenten van 

een federale administratieve overheid. 

 



 3 

Het Universitair Ziekenhuis Gent is geen federale administratieve 

overheid zodat de Commissie niet bevoegd is om over het verzoek tot 

advies uitspraak te doen. 

 
 

 

 

 

Brussel, 20 oktober 2022. 
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