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RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK 

 
VIIe KAMER 

 
A R R E S T 

 
nr. 214.362 van 30 juni 2011 

in de zaak A. 192.061/VII-37.338. 
 
In zake : de NATIONALE INSTELLING VOOR RADIOACTIEF 

AFVAL EN VERRIJKTE SPLIJTSTOFFEN (NIRAS) 
bijgestaan en vertegenwoordigd door 
advocaat Jan Bouckaert 
kantoor houdend te 1000 Brussel 
Loksumstraat 25 
bij wie woonplaats wordt gekozen 
 
tegen : 
 
1. de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister 
 van Binnenlandse Zaken 
 bijgestaan en vertegenwoordigd door 
 advocaten Peter Luypaers en Hans-Kristof Carême 
 kantoor houdend te 3001 Heverlee 
 Industrieweg 4, bus 1 
 bij wie woonplaats wordt gekozen 
2. de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister 

van Klimaat en Energie 
 bijgestaan en vertegenwoordigd door 
 advocaat Jérôme Sohier 
 kantoor houdend te 1000 Brussel 
 Emile De Motlaan 19 
 bij wie woonplaats wordt gekozen 
3. de FEDERALE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE 
 TOEGANG TOT MILIEU-INFORMATIE 

Tussenkomende partij : 
Tinne VAN DER STRAETEN 
bijgestaan en vertegenwoordigd door 
advocaat Pierre de Bandt 
kantoor houdend te 1000 Brussel 
Clovislaan 18 
bij wie woonplaats wordt gekozen 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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I. Voorwerp van het beroep 

 

1. Het beroep, ingesteld op 15 mei 2009, strekt tot de 

nietigverklaring van de beslissing van de Federale Beroepscommissie voor de 

Toegang tot Milieu-informatie van 9 maart 2009 "in verband met het beroep van 

mevrouw Tinne Van der Straeten van 22 augustus 2008 tegen de weigering van het 

NIRAS om inzage te geven in haar tweede vijfjaarlijks rapport 

(periode 2004-2007) over de analyse van potentiële nucleaire passiva verbonden 

aan de nucleaire installaties en sites die radioactieve stoffen bevatten". 

 

II. Verloop van de rechtspleging 

 

2.  Bij arrest nr. 213.770 van 9 juni 2011 wordt het beroep 

verworpen. 

 

 Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der 

talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973. 

 

III. Onderzoek 

 

3.  In het arrest nr. 213.770 van 9 juni 2011 is een materiële 

vergissing geslopen die moet worden verbeterd zoals bepaald in het beschikkend 

gedeelte. 
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BESLISSING 

  

1. In randnummer 10.7 van het arrest nr. 213.770 van 9 juni 2011 dient de 

vijfde zin als volgt te worden gelezen :  

"Artikel 31 van de wet van 5 augustus 2006 bepaalt immers niet dat de 

openbaarmaking kan worden geweigerd indien de informatie door het 

weglaten van de vertrouwelijke onderdelen ervan minder begrijpelijk of 

misschien zelfs waardeloos wordt". 

 
 

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van dertig juni 

tweeduizend en elf, door de Raad van State, VIIe kamer, samengesteld uit: 

 

 Luc Hellin,  kamervoorzitter, 

 Eric Brewaeys, staatsraad, 

 Peter Sourbron, staatsraad, 

bijgestaan door 

 Bart Tettelin, griffier. 

 

 De griffier  De voorzitter 

 

 

 

 Bart Tettelin Luc Hellin 


