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1. Een overzicht 

 

Bij brief van februari 2011 vraagt de heer Peter Luykx aan de Orde van 

Architecten om een afschrift van de verslagen van de Nationale Raad die 

betrekking hebben op: 

- het afsluiten van het protocol tussen de Orde en de FAB wat 

betreft de internationale betrekkingen; 

- het afsluiten van de dading met de FAB wat betreft het protocol 

voor de internationale betrekkingen; 

- de inrichting van de nieuwe zetel voor de provinciale raad van 

Vlaams-Brabant en Brussel; 

- de aankoop van een kelder voor de provinciale raad van Vlaams-

Brabant en Brussel; 

- de renovatiewerken van de Nationale Raad; 

- het akkoord over de hervorming van de Orde zoals dit werd 

gestemd in de Nationale Raad en de reacties daarop. 

 

De Nationale Orde van Architecten heeft hem laten weten dat zij in haar 

zitting van 29 april 2011 besloten heeft om hem de gevraagde stukken 

niet over te maken. 

 

Bij brief van 22 mei 2012 wendt de heer Peter Luykx zich tot de 

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van 

bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur, hierna 

Commissie genoemd, om een advies. 

 

Omdat een aantal documenten ontbreken om het dossier te behandelen, 

vraagt het secretariaat van de Commissie bij mail van 24 mei 2012 om 

haar deze toe te sturen. Op die vraag wordt niet ingegaan. 

 

 

2. De ontvankelijkheid van de aanvraag 

 

De Commissie is van mening dat het verzoek niet ontvankelijk is. Op 

grond van artikel 8, § 3 van de wet van 11 april 1994 kan de Commissie 

slechts een advies uitbrengen in het kader van een administratieve 

beroepsprocedure die zowel een verzoek om advies als een verzoek tot 

heroverweging insluit. Het verzoek om advies aan de Commissie is 

gekoppeld aan het tegelijk indienen van een verzoek tot heroverweging 

bij de federale administratieve overheid, waarbij het oorspronkelijk 
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verzoek werd ingediend. De aanvrager toont niet aan dat hij 

daadwerkelijk en tegelijkertijd een verzoek tot heroverweging aan de 

Orde van Architecten heeft gericht.  

 

 

 

 

Brussel, 9 juli 2012. 
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