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1. Een overzicht 

 

1.1. Bij brief van 16 februari 2022 vraagt meester Stefan Geluyckens, 

namens de Bv General Bunkering Services aan de FOD Financiën “om 

inzage te verlenen van het administratief dossier lastens zijn cliënte”. 

 

1.2.  Bij e-mail van 3 september 2021 ontvangst de aanvrager een 

ontvangstmelding. 

 

1.4. Bij aangetekende brief van 16 maart 2022 reageert de FOD 

Financiën op het verzoek.  In de eerste plaats verwijst de FOD Financiën 

de aanvrager voor de handelingen en vaststellingen verricht door de RSZ 

door naar deze dienst. Wat het fiscaal dossier betreft wordt het volgende 

gesteld: 
 
“Zoals ter plaatse aan de bestuurder van uw cliënte uitgelegd, worden 
verschillende processen-verbaal opgesteld naar aanleiding van deze visitatie. 
Deze met betrekking tot de digitale kopiename, waarin weliswaar een 
materiële fout was geslopen dewelke naderhand met een verbeterd PV werd 
rechtgezet, werden inmiddels ook verzonden.  
 
Een omstandig PV volgt deze maand en dit werd ook zo gecommuniceerd 
aan de bestuurder van uw cliënte. 
 
In dit navolgend proces-verbaal zullen ook alle namen van de fiscale 
ambtenaren vermeld staan dewelke aan de visitatie hebben deelgenomen, 
alsook zullen hierin alle verklaringen, onder meer van de bestuurder van uw 
cliënte, met betrekking tot de fiscale controle bij uw cliënte worden 
opgenomen. 
 
Teneinde misverstanden te vermijden, willen wij vooreerst benadrukken dat 
bij aanvang van de visitatie aan de bestuurder van uw cliënte werd 
meegedeeld dat de controle niet alleen betrekking had op uw cliënte, doch 
ook op alle bedrijven die gevestigd waren op dezelfde maatschappelijke zetel 
en/of van daaruit werden bestuurd. 
(…) 
U vraagt tenslotte ook inzage in het administratief dossier op grond van de 
wet van 11 april 1994. 
 
Gezien uw cliënte thans het voorwerp uitmaakt van een fiscaal onderzoek, 
dat nog steeds lopende is, is op datum van uw verzoek het fiscaal 
onderzoeksdossier bijgevolg noch niet gefinaliseerd en kunnen wij u hierin 
op dit ogenblik geen inzage verlenen en dit overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 6, § 3 WOB. 
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Gezien dit dossier niet af en/of onvolledig is, kan een inzage tot misvatting 
aanleiding geven. Dit is uiteraard anders voor de processen-verbaal die reeds 
werden opgemaakt door onze dienst, waarvan de inhoud definitief is en 
waarvan u reeds kopie ontving, alsook voor de processen)verbaal die nog 
zullen worden opgemaakt nav de fiscale visitatie. Deze zullen u eveneens 
worden toegestuurd, van zodra gefinaliseerd.” 

 

1.5. Bij brief van 5 april 2022 dient de aanvrager een verzoek tot 

heroverweging in bij de FOD Financiën. In dit verzoek tot heroverweging 

verzoekt de aanvrager bovendien naast inzage ook een kopie van de 

gevraagde documenten. 

 

1.6. Bij brief van dezelfde dag verzoekt de aanvrager de Commissie voor 

de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling 

openbaarheid van bestuur om een verzoek om advies. 

  

2. De beoordeling van de aanvraag 

 

De Commissie stelt vast dat de termijn waarbinnen zij nuttig een advies 

kan verstrekken ondertussen verstreken is. De leden van de Commissie 

hebben immers pas op 22 juni 2022 de grondwettelijke eed kunnen 

afleggen en de Commissie werd geïnstalleerd op 29 juni 2022. Zij konden 

niet vroeger beraadslagen. De wet van 11 april 1994 bepaalt dat wanneer 

de Commissie haar advies laattijdig bezorgt de administratieve overheid 

aan dat advies dient voorbij te gaan. Bovendien is er hoe dan ook 

ondertussen een (al dan niet impliciete) weigeringsbeslissing tot stand 

gekomen waartegen enkel nog een beroep bij de Raad van State mogelijk 

is als de administratieve beroepsprocedure correct werd gevolgd. 

 

 

Brussel, 29 juli 2022. 
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