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1. Een overzicht 

 

Bij e-mail van 19 augustus 2018 vraagt mevrouw Martine Mostin, 

directeur-generaal van het Antigifcentrum de Federale Commissie voor 

de toegang tot milieu-informatie om een advies met betrekking tot de 

vraag van mevrouw Gheyrels om toegang te krijgen tot de gegevens in 

het bezit van het Antigifcentrum van een dossier betreffende het spuiten 

van glyfosaat op een voetbalveld. Ze wenst te vernomen of het 

Antigifcentrum een milieu-instantie is in de zin van de wet van 5 

augustus 2006 en indien dit het geval is of haar vraag tot een schending 

van het beroepsgeheim kan leiden. 

 

2.  De ontvankelijkheid van het beroep 

 

Artikel 41 van de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van 

het publiek tot milieu-informatie (hierna: wet van 5 augustus 2006) 

bepaalt dat de federale beroepscommissie voor de toegang tot milieu-

informatie een advies uitbrengt, hetzij uit eigen beweging, hetzij op 

vraag van de regering, van de federale milieu-instanties in artikel 4, § 1, 

over elke aangelegenheid die betrekking heeft op de toepassing van de 

grondbeginselen van het recht van toegang tot milieu-informatie. Elke 

vraag wordt bij de Commissie schriftelijk ingediend. 

 

Uit de memorie van toelichting over dit artikel blijkt dat deze 

adviesbevoegdheid geen betrekking kan hebben wanneer de aanvraag 

betrekking heeft op een concrete aanvraag om toegang tot milieu-

informatie zoals hier het geval is: “De Federale Commissie brengt echter 

geen advies uit over een concrete aanvraag die door het publiek is 

aanhangig gemaakt. De adviezen op verzoek van de hiervoor vermelde 

instanties moeten een ondersteuning bieden bij de toepassing van de 

wetgeving van de openbaarheid van bestuur.” (Parl.St. Kamer, 2005-

2006, nr. 512511/001, p. 46). 

 

De Commissie moet dan ook besluiten dat de adviesaanvraag niet 

ontvankelijk is. 
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De Commissie was als volgt samengesteld : 

 

Jeroen Van Nieuwenhove, voorzitter 

Frankie Schram, secretaris en lid 

Hrisanti Prasman, lid 
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