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1. Een overzicht 

 

1.1. Bij brief van niet nader bepaalde datum beweert de heer X, 

namens verontruste burgers in de Euregio Maas Rijn en namens het 

bestuur van de Vereniging Stop Tihange Nederland (VSTN) dat hij aan 

het FANC om een kopie van het volledige rapport betreffende de 

Ultrasone Inspectie van (de mantel van) de kernreactor Tihange 2 

betreffende de verlate inspectie in 2020 heeft gevraagd. 

 

1.2. Bij brief van 7 januari 2021, verstuurd bij e-mail van dezelfde dag, 

dient de aanvrager een beroep in bij de Federale Beroepscommissie voor 

de toegang tot milieu-informatie, hierna de Commissie genoemd. Hij 

vraagt de Commissie “Bij deze vraag ik u stappen te ondernemen om mij 

de verschillende inspectierapporten m.b.t. het ultrasone onderzoek in 

Tihange in 2020 in extenso toe te sturen, inclusief de data waarop 

conclusies in de rapporten gebaseerd zijn.” 

 

1.3. Bij e-mail van 8 januari 2021 verzoekt de secretaris van de 

Commissie dat niet duidelijk is dat de procedure correcte werd verlopen 

en verzoekt de aanvrager om verduidelijking.  

 

1.4. De aanvrager is binnen een redelijke termijn niet ingegaan op dit 

verzoek en heeft bijgevolg niet het bewijs geleverd dat de procedure op 

een correcte wijze werd doorlopen.  

 

2. De ontvankelijkheid van het beroep 

 

De Commissie is van oordeel dat het beroep van de aanvrager niet 

ontvankelijk is. Hij heeft immers nagelaten om binnen een redelijke 

termijn zijn oorspronkelijke aanvraag gericht aan het FANC aan de 

Commissie te bezorgen. Zo is onduidelijk of hij die aanvraag wel degelijk 

heeft ingediend en kan de Commissie onmogelijk nagaan als dit het geval 

is, dat de aanvrager zijn beroepsschrift niet voortijdig heeft ingediend. 

Evenmin is de overeenstemming van voorwerp van een eventuele vraag 

aan het FANC en van het voorwerp van beroepsschrift onduidelijk. 

 

 

Brussel, 10 februari 2021 
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De Commissie was als volgt samengesteld: 

 

Pascale Vandernacht, voorzitster 

Frankie Schram, secretaris en lid 

Hrisanti Prasman, lid 

Brecht Vercruysse, lid 

  

 

 F. SCHRAM P. VANDERNACHT 

 secretaris voorzitster 


