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1. Een overzicht

1.1. Bij e-mail van 28 oktober 2019 vraagt de heer X aan de FOD Justitie 
om een kopie van het ontwerp van koninklijk besluit over de organisatie 
van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure voor de 
toekenning, verificatie, betaling en terugvordering van gerechtskosten in 
strafzaken en gelijkgestelde kosten, goedgekeurd door de ministerraad op 
25 oktober 2019 en eventuele bijlagen van dit ontwerp van besluit, in het 
bijzonder de nota van de Inspecteur van Financiën.

1.2. Omdat niet werd ingegaan op zijn verzoek, richt de aanvrager bij e-
mail van 20 december 2019 een verzoek tot heroverweging aan de FOD 
Justitie. Hij vraagt diezelfde dag aan de Commissie voor de toegang tot en 
het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van 
bestuur, hierna de Commissie, om een advies.

1.3. Bij e-mail van 8 januari 2020 verzoekt de aanvrager de Commissie om 
zijn verzoek om advies als niet bestaande te beschouwen.
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2. De beoordeling van de aanvraag

De Commissie is van oordeel dat het verzoek om advies ontvankelijk is. 
De aanvrager heeft immers voldaan aan de vereiste van de gelijktijdigheid
van het verzoek tot heroverweging aan de FOD Justitie en van het verzoek 
om advies aan de Commissie zoals voorgeschreven door artikel 8, § 2 van 
de wet van 11 april 1994 ‘betreffende de openbaarheid van bestuur’ 
(hierna: wet van 11 april 1994). 

De Commissie moet evenwel vaststellen dat de aanvrager zijn verzoek om 
advies heeft ingetrokken, waardoor de Commissie niet langer gehouden is 
de adviesaanvraag verder te beoordelen. In de mate de aanvrager evenwel 
nagelaten zou hebben ook zijn verzoek tot heroverweging aan de FOD 
Justitie in te trekken, is zijn administratief beroep, ook al heeft hij zijn 
verzoek om advies gericht aan de Commissie ingetrokken, nog steeds 
lopende. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat hierdoor het vereiste 
van de gelijktijdige indiening teloor is gegaan.

Brussel, 13 januari 2020.

F. SCHRAM K. LEUS

secretaris voorzitster


