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1. Een overzicht 

 

Bij brief van 20 februari 2015 verzoekt de heer X aan de heer Hans 

Meurisse, directeur-generaal Penitentiaire Instellingen van de FOD 

Justitie, om een “afschrift van de e-mails, faxen, brieven die tussen 

Beernem en mevrouw Ellen Scheepers, dhr. Steven Dewit en Mevrouw 

Astrid Den Brabant werden gedaan tot heden”. De werknota’s dateren 

van 18 en 28 juli 2014. 

 

Hij kreeg enkel toegang tot de e-mails, maar niet de werkfiches tussen 

deze personen. De aanvrager heeft evenwel nagelaten die beslissing aan 

de Commissie over te maken. 

 

Tegen deze gedeeltelijke openbaarmaking dient de aanvrager bij brief 

van 21 maart 2015 een verzoek tot advies in bij de Commissie voor de 

toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling 

openbaarheid van bestuur, hierna Commissie genoemd. Hij vermeldt dat 

hij in overeenstemming met artikel 8, § 2 van de wet van 11 april 1994 

ook een verzoek tot heroverweging bij de FOD Justitie heeft ingediend. 

 

2. De ontvankelijkheid van de adviesaanvraag 

 

De Commissie is van oordeel dat de adviesaanvraag niet ontvankelijk is 

tot zolang de aanvrager heeft aangetoond dat hij zijn verzoek tot 

heroverweging aan de FOD Justitie tegelijkertijd met zijn verzoek tot 

advies aan de Commissie heeft bezorgd. Hij kan daartoe een kopie van 

het verzoek tot heroverweging aan de Commissie verstrekken waaruit 

blijkt dat deze brief dezelfde datum draagt als de brief waarin hij aan de 

Commissie om een advies heeft verzocht. Bovendien heeft de aanvrager 

nagelaten om de Commissie een kopie te bezorgen van het 

oorspronkelijk verzoek en van de beslissing tot gedeeltelijke 

openbaarmaking. 

 

Brussel, 13 april 2015. 
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