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1.1.1.1. EenEenEenEen overzicht overzicht overzicht overzicht    

 

Bij aangetekende brief van 29 januari 2010 vroeg de heer Pierre 

Vanholzaets aan de FOD Financiën om de lijsten van de laureaten van de 

examens 20 E van 01/02/1997 en 01/03/1998. 

 

Op zijn vraag werd niet gereageerd. 

 

Bij brief van 9 maart 2010 richtte hij zich opnieuw tot de FOD Financiën 

met een verzoek tot heroverweging en wendde hij zich ook tot de 

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van 

bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur, hierna 

Commissie genoemd, om een advies. 

 

 

2.2.2.2. De ontvankelijkheid van de adviesaanvraagDe ontvankelijkheid van de adviesaanvraagDe ontvankelijkheid van de adviesaanvraagDe ontvankelijkheid van de adviesaanvraag    

 

De Commissie stelt vast dat de aanvrager het verzoek tot heroverweging 

en het verzoek om advies gelijktijdig heeft ingediend en bijgevolg heeft 

voldaan aan de eis van gelijktijdigheid zoals die in artikel 8, § 2 van de 

wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur is 

geformuleerd. 

 

De Commissie stelt vast dat de gevraagde bestuursdocumenten een 

waardeoordeel over natuurlijke personen bevat en deze bijgevolg als 

documenten van persoonlijke aard moeten worden gekwalificeerd. De 

Commissie meent echter dat de aanvrager het vereiste belang heeft om 

deze bestuursdocumenten in te zien omdat hij zelf als geslaagde in 

aanmerking komt om een verhoging in weddenschaal 22B te krijgen. 
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3.3.3.3. De gegrondheid van de De gegrondheid van de De gegrondheid van de De gegrondheid van de adviesaanvraagadviesaanvraagadviesaanvraagadviesaanvraag    

 

Artikel 32 van de Grondwet en de wet van 11 april 1994 betreffende de 

openbaarheid van bestuur gaan uit van de principiële openbaarheid van 

alle bestuursdocumenten. Van dit beginsel kan enkel worden afgeweken 

wanneer de FOD Financiën één of meer uitzonderingsgronden moet of 

kan inroepen die zijn opgenomen in artikel 6 van de voornoemde wet en 

deze uitzonderingsgronden in concreto en op pertinente wijze kunnen 

worden gemotiveerd. 

 

 

 

Brussel, 12 april 2010. 
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