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1. Een overzicht 

 

1.1. Bij e-mail van 24 oktober 2020 vraagt de heer X aan de NMBS om 

een digitale kopie van, ondergeschikt inzage in de verkoopakte uit 1989 

van het kasteel (des milles fenêtres) van Leignon door de NMBS verkocht 

aan een privaat persoon. 

 

1.2. Bij e-mail van 26 oktober 2020 bevestigt de NMBS de ontvangst 

van de aanvraag en verzoekt de aanvrager om mee te delen waartoe deze 

documenten zullen dienen. 

 

1.3. De aanvrager deelt bij e-mail van 26 oktober 2020 aan de NMBS 

mee dat hij die informatie wenst te gebruiken in het kader van een 

mogelijk journalistiek verhaal. 

 

1.4. De NMBS deelt de aanvrager bij e-mail van 28 oktober 2020 mee 

dat het gevraagde document niet zou vallen onder de wet van 11 april 1994 

‘betreffende de openbaarheid van bestuur’ (hierna: de wet van 11 april 

1994). De NMBS houdt deze documenten liever intern. 

 

1.5. Bij e-mail van 28 oktober 2020 verzoekt de aanvrager dat de NMBS 

zijn verzoek zou heroverwegen.  

 

1.6. Bij e-mail van dezelfde datum verzoekt hij de Commissie voor de 

toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling 

openbaarheid van bestuur (hierna: de Commissie) om een advies. 

 

1.7. Op haar vergadering van 23 november 2020 bracht de Commissie 

advies 2020-140 over deze adviesaanvraag uit. 

 

1.8. Bij brief van 17 december 2020 neemt de NMBS een beslissing over 

het verzoek tot heroverweging. 

 

1.9. Bij e-mail van 15 januari 2021 verzoekt de aanvrager de NMBS 

opnieuw om haar beslissing te heroverwegen. 

 

1.10. Bij e-mail van dezelfde dag verzoekt hij de Commissie om een 

advies.  
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2. De ontvankelijkheid van de aanvraag 

 

De Commissie is van mening dat de adviesaanvraag niet ontvankelijk is. 

Eenmaal de Commissie een advies in een zaak heeft uitgebracht is zij 

immers niet langer bevoegd om zich over deze zaak uit te spreken. Dit is 

des te meer het geval nu de NMBS zich al heeft uitgesproken over het 

verzoek tot heroverweging van 28 oktober 2020. Tegen de beslissing over 

het verzoek tot heroverweging van 17 december 2020 staat enkel een 

beroep open bij de Raad van State. 

 

Brussel, 18 januari 2021. 

 

 

 

 F. SCHRAM K. LEUS  

 secretaris voorzitster 


