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1. Een overzicht 

 

De Commissie ontving op 14 april 2021 een aanvraagformulier op datum 

van 17 maart 2021 op naam van de heer X om een kopie te ontvangen van 

“het reglement voor de oprichting van een overlegorgaan (zie basiswet art. 

7), en de ministeriële besluiten hieromtrent”. 

  

2. De beoordeling van de aanvraag 

 

De Commissie is enkel bevoegd om adviezen te geven in het kader van het 

administratief beroep dat door artikel 8, § 2 van de wet van 11 april 1994 

‘betreffende de openbaarheid van bestuur’ werd ingericht en waarop een 

aanvrager wanneer hij moeilijkheden ondervindt om toegang te krijgen 

tot een bestuursdocumenten gebruik van kan maken. Dit artikel bepaalt 

immers het volgende: “Wanneer de verzoeker moeilijkheden ondervindt 

om de raadpleging of de verbetering van een bestuursdocument te 

verkrijgen op grond van deze wet, kan hij een verzoek tot heroverweging 

richten tot de betrokken federale administratieve overheid. Terzelfdertijd 

verzoekt hij de Commissie een advies uit te brengen.” 

 

De aanvrager dient zich eerst te wenden tot de FOD Justitie die de te dezen 

bevoegde overheidsdienst is en als hij moeilijkheden zou ondervinden om 

kopie te ontvangen, de bij de wet voorziene administratieve 

beroepsprocedure aanvatten, wat vereist dat hij twee stappen zet die 

tegelijkertijd moeten worden uitgevoerd. Hij dient in dit geval aan de 

Commissie naast zijn verzoek om advies een kopie van volgende 

documenten te bezorgen: 

- een kopie van het oorspronkelijk verzoek; 

- een kopie van het antwoord van de FOD Justitie; 

- een kopie van het verzoek tot heroverweging aan de FOD Justitie. 
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