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1. Een overzicht 

 

Op 6 maart 2011 vroeg de heer X via mail aan het Studiecentrum voor 

Kernenergie (SCK) om toegang tot de notulen van de Raad van Bestuur 

en het Bureau van het Studiecentrum voor de Toepassingen van de 

Kernenergie en van het Studiecentrum voor Kernenergie vanaf 1952 tot 

en met 1990. De aanvrager verzoekt om deze documenten bij voorkeur 

in elektronische vorm te verkrijgen en, zo zij niet onder deze vorm ter 

beschikking zijn, in papiervorm.  

 

Bij mail van 30 maart 2011 dient de heer X een verzoek tot 

heroverweging in omdat hij geen reactie heeft gekregen op zijn aanvraag 

en hij richt diezelfde dag een verzoek om advies aan de Commissie voor 

de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling 

openbaarheid van bestuur, hierna Commissie genoemd. 

 

2. De ontvankelijkheid van de adviesaanvraag 

 

De Commissie stelt vast dat de aanvrager voldaan heeft aan de eis van de 

gelijktijdigheid van het verzoek tot heroverweging en van het verzoek 

om advies zoals dit door artikel 8, § 2 van de wet van 11 april 1994 

betreffende de openbaarheid van bestuur is vastgelegd. 

 

De Commissie stelt echter vast dat de adviesaanvraag voortijdig is. Los 

van het feit of het Studiecentrum voor Kernenergie een administratieve 

overheid is, geeft artikel 6, § 5 van de wet van 11 april 1994 een federale 

administratieve overheid een termijn van 30 dagen om zijn beslissing ter 

kennis van de aanvrager te brengen. Toen de aanvrager het verzoek tot 

heroverweging en het verzoek om advies indiende, was die termijn nog 

niet verlopen. 
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