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Persbericht
Directeur Sciensano veegt de vloer aan met wetgeving
openbaarheid van bestuur
Brussel, 15 februari 2022
Na heel wat persberichten en mails richting de journalisten en media, verscheen deze week een artikel
in Doorbraak (zie link) over de vraag van Legal Hearts aan Sciensano om inzage te krijgen in de cijfers
die gebruikt worden als basis voor het huidige coronabeleid. Puik werk van de journalist die ook de
moeite nam om een reactie te vragen aan Professor Frankie Schram, voormalig secretaris van de
Commissie voor toegang tot bestuursdocumenten en Christian Leonard, directeur van Sciensano.
De reactie van deze laatste is echter totaal van de spreekwoordelijke pot gerukt. De directeur beweert
nl. dat als hij een officiële aanvraag krijgt om bestuurlijke gegevens over te maken, hij het recht heeft
om niet te antwoorden. Dat antwoord is een regelrechte aanfluiting van de wet op de openbaarheid
van bestuur. Als het zo simpel zou zijn, zou de wet nooit geschreven zijn geweest want dan zou
iedereen zich hierachter kunnen verschuilen. De uitzonderingsgronden om een aanvraag te weigeren
zijn immers limitatief opgesomd in de wet. Als dhr. Leonard dit van toepassing acht op de vraag van
Legal Hearts dan dient hij dit mede te delen met de reden van weigering. Doet hij dit niet, dan staat
een ontstentenis van kennisgeving gelijk aan een afwijzing. Op basis hiervan kan Legal Hearts verdere
juridische stappen ondernemen, iets waarover de vzw zich op dit moment nog verder beraadt.
Nog erger wordt het als Leonard verder ingaat op de reden van het stilzwijgen van Sciensano. Het is
geen ‘kwade wil’ maar Sciensano heeft gewoon geen tijd. Want er is te weinig personeel en de mensen
zijn moe. Helaas is dit geen uitzonderingsgrond die voorzien is in de wetgeving. Zeker niet als uit het
artikel blijkt dat ze die tijd wel hebben om te antwoorden op vragen vanuit het kabinet Volksgezondheid,
het coronacommissariaat of het parlement want daar ‘moet’ hij naar eigen zeggen prioriteit aan geven.
De wetgeving voorziet echter evenmin in prioriteiten van aanvragers. Los van de wetgeving zou het
overigens van eenvoudige elementaire beleefdheid getuigen om een organisatie die een serieuze en
terechte vraag stelt een kort antwoord te schrijven. Dit gebeuren en de reactie sterkt Legal Hearts vzw
in elk geval nog meer in het voornemen om alles tot op de bodem uit te zoeken.
Voor Legal Hearts vzw,

