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1. Een overzicht 

 

1.1. Bij e-mail van 18 mei 2022 vraagt meester Michael Maus, namens 

zijn cliënten de heer X en mevrouw Y aan de FOD Financiën om een 

volledig afschrift van het fiscaal administratief dossier. 

 

1.2. Bij e-mail van 19 mei 2022 weigert de FOD Financiën om toegang 

te verschaffen tot het gevraagde dossier omdat een volledig afschrift niet 

proportioneel is en niet kan geëist worden. Er wordt verwezen naar artikel 

6, § 3, 3° en 4° van de wet van 11 april 1994. 

 

1.3.  Bij e-mail van 27 mei 2022 richt de aanvrager zich tot de FOD 

Financiën met de melding dat de weigering een schending is van de 

fundamentele rechten van de belastingplichtige. 

 

1.4. Bij aangetekende brief en per e-mail van 27 mei 2022 dient de 

aanvrager bij de FOD Financiën een verzoek in om de weigeringsbeslissing 

te heroverwegen. 

 

1.5. Bij e-mail van dezelfde dag verzoekt de aanvrager ook de 

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van 

bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur, om een verzoek 

om advies. 
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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, 14 juli 2022. 
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