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1. Een overzicht 

 

1.1. Bij e-mail van 19 september 2022 vraagt meester Marc Bafort, 

namens de Société d’Exploitation du Pioneering Spirit NV, aan de POD 

Wetenschapsbeleid om een kopie van het integrale dossier van zijn cliënt 

met betrekking tot een aanvraag ingediend met betrekking tot het schip 

Pioneering Spirit voor de erkenning van vaste activa als noodzakelijk voor 

de verwezenlijking van een programma voor wetenschappelijk onderzoek 

dat bijdraagt tot de technologische vernieuwing. Het betreft bijvoorbeeld, 

maar niet beperkt, alle correspondentie van Belspo met de bevoegde 

kabinetten, notulen van vergaderingen en werkdocumenten (vb. 

voorbereiding van vergaderingen). 

 

1.2. Omdat hij geen reactie ontvangt op dat verzoek dienen meesters 

Samuel Vanthienen en Annick Visschers, namens hun cliënt, de Société 

d’Exploitation du Pioneering Spirit NV, bij aangetekende brief  van 10 

november 2022 bij de POD Wetenschapsbeleid een verzoek in om de 

impliciete weigeringsbeslissing te heroverwegen. Zij bezorgen via e-mail 

van 14 november 2022 eveneens de brief aan de POD Wetenschapsbeleid. 

 

1.3. Bij brief van 10 november 2022 verzoeken zij ook de Commissie 

voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling 

openbaarheid van bestuur, om een verzoek om advies. Deze brief werd 

aan de Commissie bezorgd via e-mail van 14 november 2022. 

 

1.4. Bij e-mail van 15 november 2022 verzoekt de secretaris van de 

Commissie dat de aanvragers aantonen dat het verzoek tot heroverweging 

en het verzoek om advies tegelijkertijd werden verstuurd. 

 

1.5. Bij e-mail van dezelfde dag bezorgen de aanvragers aan de 

Commissie de gevraagde informatie. 

 

1.6. Op haar zitting van 17 november 2022 brengt de Commissie haar 

advies 2022-86 over dit verzoek om advies uit. 

 

1.7. Bij e-mail van 18 november 2022 laat de POD Wetenschapsbeleid 

aan de aanvragers weten dat “het dossier Pioneering Spirit / Allseas destijds 

rechtstreeks zou behandeld worden door het kabinet van de toenmalige 

Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid. Er hebben – luidens Deloitte – 

toentertijd overigens contacten plaatsgegrepen tussen enerzijds 
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kabinetsmedewerkers en anderzijds Deloitte. Belspo – of althans de Cel 

Fiscaliteit – werd niet betrokken bij deze contacten, werd niet 

geïnformeerd inzake de eventuele resultaten van deze contacten en 

beschikt bijgevolg evenmin over relevante informatie of documentatie die 

kan gedeeld worden.” 

 

1.8. Bij e-mail van 2 december 2022 verzoeken de aanvragers aan de 

POD Wetenschapsbeleid opnieuw inzage in alle bestuursdocumenten 

waarover de POD Wetenschapsbeleid beschikt. Deze mail wordt ook 

bezorgd aan de Commissie. 

  

2. De ontvankelijkheid van de aanvraag 

 

De Commissie wenst de aanvragers op te merken dat eenmaal zij haar 

advies heeft uitgebracht zij geen enkele bevoegdheid meer heeft om zich 

over dezelfde zaak uit te spreken. Eenmaal een beslissing werd genomen 

over het verzoek tot heroverweging staat trouwens enkel een 

annulatieberoep bij de Raad van State open voor zover de administratieve 

beroepsprocedure correct werd doorlopen. Bijgevolg is het verzoek om 

advies niet ontvankelijk. 
 

 

Brussel, 22 december 2022. 

 

 

 

 

 

 F. SCHRAM L. DONNAY  

 secretaris voorzitter 


