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1. Een overzicht 

 

Bij mail van 22 augustus 2012 vraagt de heer X aan de Regie der 

Gebouwen om toegang tot volgende documenten: 

- een digitaal afschrift van alle (inkomende en uitgaande) 

correspondentie (brieven, mails en faxen) uit de periode juni 2009 

tot en met 29 september 2009 tussen de Regie der Gebouwen en 

de gemeente Beveren over de mogelijke locatie van een 

gevangenis op het grondgebied van Beveren; 

- een digitaal afschrift van de presentatie getoond tijdens de 

gemeenteraadscommissievergadering van 29 september 2009, 

waarin toelichting werd gegeven over de mogelijke locatie van 

een gevangenis op het grondgebied Beveren; 

- inzage in de bestuursdocumenten (inkomende en uitgaande 

correspondentie en overige documenten) inzake het 

vooronderzoek over de locatie voor de bouw van een gevangenis 

in Vlaanderen uit de periode oktober 2008 – december 2008. 

 

Omdat hij geen reactie ontvangt, dient de X door middel van een e-mail 

op 24 september 2012 bij de Regie der Gebouwen een verzoek tot 

heroverweging in. Diezelfde dag vraagt hij ook bij mail aan de 

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van 

bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur, hierna 

Commissie genoemd, om een advies. 

 

Tijdens haar vergadering van 8 oktober 2012 brengt de Commissie een 

advies uit over deze aanvraag. 

 

Bij brief van 26 oktober 2012 deelt de administrateur-generaal van de 

Regie der Gebouwen zijn beslissing tot afwijzing over het verzoek tot 

heroverweging mee aan de heer Verhaeghe. 

 

Bij mail van 29 oktober 2012 dient hij een nieuw ‘verzoek tot 

heroverweging’ in bij de Regie der Gebouwen en een nieuw verzoek om 

advies in bij de Commissie. 

 

2. De ontvankelijkheid van de aanvraag 

 

De Commissie is van oordeel dat het verzoek om advies niet ontvankelijk 

is. De Commissie is enkel bevoegd om een advies uit te brengen in het 
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kader van een verzoek tot heroverweging dat aan een federale overheid 

is gericht. Eenmaal de Commissie haar advies heeft uitgebracht, is haar 

bevoegdheid uitgeput. De wet van 11 april 1994 betreffende de 

openbaarheid van bestuur bepaalt uitdrukkelijk dat tegen een voor de 

aanvrager niet gunstige beslissing over een verzoek tot heroverweging 

een beroep bij de Raad van State openstaat. Tegen een beslissing over een 

verzoek tot heroverweging staat geen administratieve beroepsprocedure 

meer open. 

 

 
 
Brussel, 12 november 2012. 

 

 

 F. SCHRAM J. BAERT 

 secretaris voorzitter 


