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1. Een overzicht 

 

1.1. Bij brief van 8 november 2022 vraagt X aan het Universitair 

Ziekenhuis Leuven om bepaalde gegevens te verkrijgen. Het voorwerp 

van de aanvraag wordt als volgt geformuleerd: 
 

- Met betrekking tot het personeel dat werd aangeworven om het lab 
van het federale testplatform, verbonden aan de universiteit te laten 
functioneren: 

o een overzicht van het aantal VTE per maand alsook de 
verschillende aangeworven profielen; 

o een overzicht van de verloning die hiervoor werd uitgekeerd 
(per maand en in totaal); 

- de financiering die door het lab (of de universiteit of het UZ) werd 
bekomen voor de organisatie en de werking van het federale 
platform; 

- de toestellen en de verbruiksmaterialen die door de federale 
overheid werden aangekocht in het kader van de werkzaamheden 
van het federale testplatform; 

- Welke toestellen en verbruiksmaterialen aanwezig zullen blijven 
binnen de universiteit of het UZ en onder welke voorwaarden; 

- Indien er winsten werden geboekt: om hoeveel winst gaat het? 
Welke bestemming hebben deze middelen? Op welke rekening(en) 
werden ze geboekt? 

 

1.2. Omdat de aanvraagster geen reactie krijgt op haar verzoek dient ze 

bij brief van 20 januari 2023 een verzoek in bij het Universitair Ziekenhuis 

Leuven om zijn stilzwijgende weigeringsbeslissing te heroverwegen. 

 

1.3. Bij brief van dezelfde dag verzoekt de aanvraagster de Commissie 

voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling 

openbaarheid van bestuur, om advies. 

 

1.4. Het verzoek om advies aan de Commissie wordt door Bpost 

verkeerdelijk afgeleverd bij de Kansspelcommissie op 24 januari 2023. 

 

1.5. De Kansspelcommissie heeft de adviesaanvraag opnieuw verstuurd 

aan de Commissie. De Commissie ontving de adviesaanvraag op 7 februari 

2023. 
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2. De beoordeling van de aanvraag 

 

Alle bepalingen van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid 

van bestuur zijn slechts van toepassing op federale administratieve 

overheden (artikel 1, eerste lid van de wet van 11 april 1994 ‘betreffende 

de openbaarheid van bestuur’). Artikel 8, § 2 van deze wet beperkt 

bovendien de bevoegdheid van de Commissie om adviezen in het kader 

van concrete aanvragen uit te brengen wanneer deze betrekking hebben 

op aanvragen ingediend bij federale administratieve overheden. Zonder in 

te gaan op de vraag of, en in welke mate, het Universitair Ziekenhuis 

Leuven een administratieve overheid is, stelt de Commissie vast dat deze 

instelling hoe dan ook niet kan beschouwd worden als een federale 

administratieve overheid.  

 

Het gevolg is dan ook dat de wet van 11 april 1994 in al haar onderdelen 

niet van toepassing is op de Universitair Ziekenhuis Leuven en dat de 

Commissie niet bevoegd is. 

 

 

 

Brussel, 9 maart 2023. 
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