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1. Een overzicht 

 

Bij brief van 27 juni 2012 verzocht de heer X de FOD Financiën om hem 

toegang te verlenen tot de bestuursdocumenten die de (interne) regels 

bevatten die de FOD Financiën toepast in verband met de terugbetaling 

van bedragen aan particulieren, bijvoorbeeld de terugbetalingstermijnen, 

het intrestpercentage, de gehanteerde intrestberekeningsmethode, 

bijkomende schadevergoedingen voor fouten, …. in de vorm van 

elektronische afschriften. 

 

Bij mail van 28 juni 2012 wordt gereageerd vanuit de FOD Financiën, 

maar wordt niet ingegaan op het verzoek om toegang. 

 

In zijn mail van 12 juli 2012 herinnert de heer X er de FOD Financiën 

aan dat hij nog geen antwoord heeft gekregen op zijn verzoek om 

toegang. Hij formuleert bovendien een bijkomende vraag om toegang. 

Hij wenst voorts een kopie te ontvangen van het register waarin zijn 

aanvraag van 27 juni 2012 werd geregistreerd, beperkt tot de pagina 

waarop zijn aanvraag voorkomt. 

 

Omdat hij geen toegang verkrijgt tot de documenten met betrekking tot 

zijn oorspronkelijke vraag binnen de door de wet bepaalde termijn, dient 

hij bij mail van 21 juli 2012 een verzoek tot heroverweging in bij de FOD 

Financiën. Diezelfde dag vraagt hij bij mail de Commissie voor de 

toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling 

openbaarheid van bestuur, hierna Commissie genoemd, om een advies. 
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2. Ontvankelijkheid 

 

De Commissie is van mening dat het verzoek om advies niet ontvankelijk 

is De FOD Financiën beschikt immers over een termijn van dertig dagen 

om zijn beslissing over een verzoek tot openbaarmaking aan de 

aanvrager kenbaar te maken. De brief van 27 juni werd volgens de 

verzoeker pas bezorgd op 28 juni 2012. Het verzoek tot heroverweging 

en het verzoek om advies werden verstuurd op 21 juli 2012. Beide 

verzoeken werden dan ook voortijdig ingediend. 
 
 
Brussel, 13 augustus 2012. 

 
 
 

 F. SCHRAM J. BAERT 

 secretaris voorzitter 


