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1.1.1.1. Een overzichtEen overzichtEen overzichtEen overzicht    

 

Bij brief van 6 november 2009 kreeg de BVBA CAMRAN’S met 

toepassing van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van 

bestuur inzage in een aantal documenten die de Belgische fiscale 

administratie heeft verkregen van de Spaanse fiscale administratie in het 

kader van internationale fiscale gegevensuitwisseling. In de documenten 

die konden worden geraadpleegd, waren bepaalde gegevens geschrapt. 

Zo werden in het formulier SCAC 2004 de coördinaten van de 

correspondent (naam, e-mailadres, telefoon- en het faxnummer) bij de 

Spaanse fiscale administratie onleesbaar gemaakt. In het e-mailbericht 

van 29 mei 2009 werd zowel het e-mailadres van de verzender als het e-

mailadres van de ontvanger geschrapt en werd ook de naam van de 

ambtenaar die de e-mail heeft geschreven, onleesbaar gemaakt. In 

bepaalde stukken in het administratief dossier werd geen inzage 

verleend, meer bepaald een e-mail die uitgaat van de Belgische fiscale 

administratie, waarbij vragen werden gesteld aan de Spaanse 

administratie. 

 

Bij brief van 13 mei 2010 vroeg de heer Michel Maus, namens de BVBA 

CAMRAN’s de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van 

bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur, hierna 

Commissie genoemd, om een advies. Bij brief van 13 mei 2010 werd bij 

de FOD Financiën ook een verzoek tot heroverweging ingediend. 

 

Op 31 mei 2010 bracht de Commissie haar advies over deze zaak uit. 

 

Bij brief van 8 juli 2010 vraagt de heer Maus aan de Commissie om een 

advies uit te brengen over de beslissing over het verzoek tot 

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

 

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

Eenmaal de Commissie zich heeft uitgesproken over een zaak, is zij niet 

meer bevoegd. Artikel 8, § 2 van de wet van 11 april 1994 betreffende de 

openbaarheid van bestuur verbindt de adviesbevoegdheid van de 

Commissie immers aan een verzoek tot heroverweging. Tegen de 

beslissing die een federale administratie heeft genomen over het verzoek 

tot heroverweging staat enkel nog een beroep open bij de Raad van State. 

 

Brussel, 9 augustus 2010. 
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