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1. Een overzicht 

 

Bij brief van 22 januari 2013 vraagt de heer Koenraad Degroote aan de 

Kanselarij van de Eerste Minister om toegang tot de volledige dossiers 

met inbegrip van de adviezen van de minister/staatssecretaris over de 

verhuis van bepaalde diensten van de federale politie naar de gebouwen 

WTC3 en in het bijzonder RAC, zoals gebracht op de verschillende 

ministerraden gedurende de periode 2007-2013. 

 

Omdat hij geen reactie op zijn verzoek ontvangt, richt hij bij brief van 22 

februari 2013 een verzoek tot heroverweging aan de Eerste Minister. Bij 

brief van dezelfde datum vraagt hij de Commissie voor de toegang tot en 

het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van 

bestuur, hierna Commissie genoemd, een advies hierover uit te brengen. 

 

Bij brief van 8 april 2013 bezorgt mevrouw F. Audag-Dechamps, 

voorzitster van het Directiecomité van de Kanselarij van de Eerste 

Minister a.i. de Commissie het antwoord dat aan de heer Degroote werd 

verstuurd. Daarin wordt vermeld dat bij het antwoord in bijlage de 

notificaties van de verschillende beslissingen die de Ministerraad heeft 

genomen in dit dossier werden gevoegd. Voor de inzage in de dossiers 

zelf werd voorgesteld dat de heer Degroote zich zou wenden tot de 

dossierbeheer, namelijk de Staatssecretaris bevoegd voor de Regie der 

Gebouwen. 

 

Bij brief van 2 juli 2013 vraagt de heer Degroote aan de Commissie 

opnieuw om een advies en verwijst daarbij ook naar de gelijkaardige 

brieven gericht aan staatssecretaris Verherstraeten van 23 april, 2 mei en 

3 juli 2013. 
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2. De ontvankelijkheid van de adviesaanvraag 

 

De Commissie stelt vast dat de Kanselarij van de Eerste Minister bij brief 

van 8 april 2013 haar beslissing over het verzoek tot heroverweging heeft 

genomen. Tegen deze beslissing kan de aanvrager eventueel een 

annulatieberoep instellen bij de Raad van State. De bevoegdheid van de 

Commissie in het kader van artikel 8, § 2 van de wet van 11 april 1994 is 

gekoppeld aan het indienen van het verzoek tot heroverweging. Voor 

zover een beslissing is genomen over het verzoek tot heroverweging 

heeft de Commissie geen enkele bevoegdheid meer. Het verzoek om 

advies is bijgevolg niet ontvankelijk. 

 

 

Brussel, 8 juli 2013. 

 

 

 

 

 

 F. SCHRAM M. BAGUET  

 secretaris voorzitster 


