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1. Een overzicht 

 

1.1. Bij e-mail van 7 februari 2022 stelt de heer X aan de FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu om een 

antwoord op volgende vragen: 

- Kunt u me zeggen op basis van welk wetenschappelijk advies de 

leeftijd op 12 j. is gezet in het samenwerkingsakkoord van 14 juli 

2021 aangaande het COVID Safe Ticket? 

- Kunt u me zeggen waar ik dat epidemiologisch expertenadvies kan 

inkijken? 

 

1.2. Bij e-mail van 8 februari 2022 ontvangt de aanvrager een melding 

dat de vraag intern werd doorgestuurd aan de Hoge Gezondheidsraad. 

 

1.3. Wanneer niet tijdig werd ingegaan op het beantwoorden van zijn 

vragen, heeft de aanvrager contact opgenomen met de Federale 

Ombudsman. 

 

1.4. Bij e-mail van 14 juli 2022 beveelt de Federale Ombudsman de 

aanvrager aan om de administratieve beroepsprocedure in het kader van 

de wet van 11 april 1994 ‘betreffende de openbaarheid van bestuur’ 

(hierna: wet van 11 april 1994) aan te vangen. 

 

1.5. Bij e-mail van 23 juli 2022 verzoekt de aanvrager ook de Commissie 

voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling 

openbaarheid van bestuur, om een verzoek om advies. 

 

1.6. In deze e-mail die hij in cc. verstuurt naar de FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verzoekt 

hij om de stilzwijgende weigeringsbeslissing te heroverwegen. 

 

1.7. Bij e-mail van 24 juli 2022 legt de secretaris de procedure uit aan 

de aanvrager en verzoekt hem om hem een kopie te bezorgen van het 

verzoek tot heroverweging. 

 

1.8. Bij e-mail van 25 juli 2022 bezorgt de aanvrager een kopie van het 

verzoek tot heroverweging aan de Commissie. 

  

2. De ontvankelijkheid van de aanvraag 
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De Commissie is van mening dat het verzoek om advies niet ontvankelijk 

is. De aanvrager heeft immers niet voldaan aan de vereiste van artikel 8, § 

2 van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur 

(hierna: wet van 11 april 1994) om zijn verzoek tot heroverweging aan de 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan 

de Commissie gelijktijdig in te dienen. Het verzoek aan de Commissie 

dateert van 23 juli 2022. Het feit dat hij in cc. deze e-mail ook doorstuurt 

aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu kan evenwel niet worden beschouwd als een geldig verzoek tot 

heroverweging. Een melding in cc. moet volgens vaste adviespraktijk van 

de Commissie immers beschouwd worden als een loutere kennisgeving. 

Het verzoek tot heroverweging dat wel in aanmerking komt dateert van 

25 juli 2022. Er kan dan ook enkel worden vastgesteld dat de beide 

aanvragen niet gelijktijdig werden verstuurd. 

 

Brussel, 1 augustus 2022. 
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