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1. Een overzicht
1.1 Bij mail van 19 augustus 2014 vraagt de heer X aan Elia een kopie
van de nood- of andere plannen die Elia momenteel tot haar beschikking
heeft om bij een dreigend stroomtekort bepaalde zones in België af te
schakelen van het elektriciteitsnet en om een kopie van de
afschakelkaart.
1.2 Bij mail van 20 augustus 2014 antwoordt de woordvoerster van Elia
het volgende:
“De modaliteiten van het afschakelplan werden bij Ministerieel besluit
van 3 juni 2005 vastgelegd. In dat kader heeft Elia onder andere een lijst
met de afschakelbare hoogspanningsposten overgemaakt aan de
bevoegde publieke instanties en de distributienetbeheerders. Aangezien
Elia niet beschikt over de topologie van de DNB‐netten en aldus de juiste
link niet kan maken tussen de gemeenten en deze hoogspanningsposten,
is het aan de bevoegde overheid en de DNB’s om de betrokken
gemeenten in kaart te brengen.
De minister zal volgende vrijdag tijdens de Kamercommissie een stand
van zaken geven over de maatregelen betreffende de
bevoorradingszekerheid.”
1.3 Omdat hij van oordeel is dat deze brief niet tegemoet komt aan zijn
vraag dient de heer X bij mail van 26 augustus 2014 een beroep in bij de
Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie,
hierna Commissie genoemd.
2. De ontvankelijkheid van het beroep
De Commissie is van oordeel dat het beroep niet ontvankelijk is.
Artikel 35 van de wet van 5 augustus 2006 bepaalt dat de aanvrager
beroep kan instellen bij de federale Beroepscommissie voor de toegang
tot milieu-informatie tegen een beslissing van een milieu-instantie
bedoeld in artikel 4, § 1, of na het verstrijken van de termijn waarbinnen
de beslissing moest worden genomen, of in geval van weigering van
uitvoering of een onwillige uitvoering van een beslissing of enige andere
moeilijkheid die hij ondervindt bij de uitoefening van de rechten die
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deze wet toekent. Het beroep moet worden ingediend binnen een
termijn van zestig dagen.
Los van het feit of Elia een milieu-instantie is in de zin van de wet van 5
augustus 2006 en los van het feit of de gevraagde documenten als milieuinformatie moeten worden gekwalificeerd, stelt de Commissie vast dat in
casu Elia nog geen beslissing over de vraag tot openbaarmaking heeft
genomen. De woordvoerster en niet de directie heeft zich beperkt tot het
verstrekken van enige informatie om een journalist ter wille te zijn.
Evenmin is de termijn waarbinnen Elia haar antwoord moet formuleren,
zijnde dertig dagen, overschreden.
De Commissie kan dan ook enkel maar vaststellen dat het beroep
voortijdig werd ingediend.

Brussel, 1 september 2014.
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