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1. Een overzicht
1.1. Bij brief van 20 juni 2022 vraagt de heer X aan de FOD Financiën
om een kopie van “alle documenten, beslissingen, lijst van betrokken
personen en diensten en hun correspondentie evenals een tijdlijn van alle
handelingen die enig betrokkenheid hadden bij het tot stand komen van
het uitvoerend beslag aangezegd op 21 maart 2022 aangezegd op de
rekeningen van de aanvrager bij Argenta spaarbank voor vermeende
schulden van 2008 en 2010 met referentie 200261823377 en
200301056645”.
1.2. Bij brief van 28 juni 2022 ontvangt de aanvrager een antwoord van
de FOD Financiën waarbij niet wordt ingegaan op het verzoek om toegang
tot de gevraagde bestuursdocumenten. Het luidt immers als volgt: “Uw
brief van 20 juni 2022 werd goed ontvangen. Omwille van uw verzet tegen
het vereenvoudigd beslag onder derden bij Argenta diende er overgegaan
te
worden
tot
betekening
van
het
bankbeslag
via
gerechtsdeurwaarderskantoor. Dit brengt heel wat extra kosten met zich
mee. Deze bijkomende kosten zijn niet te verantwoord(en) omwille van
het bedrag van de nog openstaande schulden. Er werd aldus handlichting
verleend.”
1.3. Bij brief van 13 juli 2022 verzoekt de aanvrager opnieuw aan de
FOD Financiën om hem in het bezit te stellen van de gevraagde
documenten.
1.4. 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. Deze brief ontving de Commissie op 25 juli 2022.
2. De ontvankelijkheid van de aanvraag
De Commissie is van mening dat het verzoek om advies voortijdig is. De
wet van 11 april 1994 ‘betreffende de openbaarheid van bestuur’ (hierna:
wet van 11 april 1994) bepaalt in artikel 6, § 5 het volgende:
“De federale administratieve overheid die niet onmiddellijk op een vraag
om openbaarheid kan ingaan of ze afwijst, geeft binnen een termijn van
dertig dagen na ontvangst van de aanvraag aan de verzoeker kennis van de
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redenen van het uitstel of de afwijzing. In geval van uitstel kan de termijn
nooit met meer dan vijftien dagen worden verlengd.
Bij ontstentenis van een kennisgeving binnen de voorgeschreven
termijn, wordt de aanvraag geacht te zijn afgewezen.”
Hieruit vloeit voort dat de FOD Financiën over dertig dagen beschikt om
haar beslissing over de vraag tot openbaarmaking ter kennis te brengen
van de aanvrager. Het antwoord dat de FOD Financiën op 28 juni 2022
aan de aanvrager bezorgde had betrekking op andere vragen en niet op
zijn verzoek om toegang tot bestuursdocumenten. Op het moment van
indienen van het administratief beroep was de beslissingstermijn over het
verzoek om toegang tot bestuursdocumenten nog niet verlopen.
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