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1. Een overzicht 

 

Bij mail van 20 juni 2012 verzoekt de heer X aan het Federaal 

Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) om 

toegang tot volgende documenten in de vorm van elektronische 

afschriften: 

- aanvragen van toelating voor reclame op audio/visuele media; 

- meldingen van reclame in andere media; 

- adviezen van de Commissie van Toezicht op de reclame voor 

geneesmiddelen voor menselijk gebruik voor de minister 

voor de periode 2010 tot nu. 

 

Omdat hij geen toegang verkrijgt binnen de door de wet bepaalde 

termijn, dient hij bij mail van 20 juli 2012 een verzoek tot 

heroverweging in bij het FAGG. Diezelfde dag vraagt hij bij mail de 

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van 

bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur, hierna 

Commissie genoemd, om een advies. 

 

 

2. Ontvankelijkheid 

 

De Commissie is van mening dat het verzoek om advies ontvankelijk is. 

Ze stelt immers vast dat de aanvrager heeft voldaan aan de wettelijke 

vereiste van de gelijktijdigheid van het indienen van het verzoek tot 

heroverweging aan het FAGG en het verzoek om advies aan de 

Commissie. Bovendien zijn de gevraagde documenten geen documenten 

van persoonlijke aard, zodat de aanvrager geen belang moet aantonen. 

 

 

3. Gegrondheid 

 

Artikel 32 van de Grondwet en de wet van 11 april 1994 betreffende de 

openbaarheid van bestuur huldigen de principiële openbaarheid van alle 

bestuursdocumenten. Slechts wanneer het FAGG uitzonderingsgronden 

inroept die hun grondslag vinden in artikel 6 van de wet van 11 april 

1994 en het inroepen ervan behoorlijk, pertinent en in concreto 

motiveert, kan zij de openbaarmaking weigeren. 
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De Commissie wenst in herinnering te brengen dat slechts informatie in 

een bestuursdocument aan de openbaarmaking kan worden onttrokken 

die onder een uitzonderingsgrond valt. Alle andere informatie in dat 

document dient openbaar te worden gemaakt. 

 

Brussel, 13 augustus 2012. 

 

 
 

 F. SCHRAM J. BAERT 

 secretaris voorzitter 


