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1. Een overzicht 
 
Bij aangetekende brief van 3 februari 2011 dienden mevrouw X en de 
heer Y bij de FOD Financiën een verzoek tot heroverweging in. Uit de 
reactie van de FOD Financiën blijkt dat het voorwerp van het verzoek 
tot heroverweging het geven van inzage in de financiële rekening van de 
Directie Leuven taxatie is. Er blijkt eveneens uit dat eerder reeds een 
initieel verzoek met dit voorwerp was ingediend, waarop de FOD 
Financiën met een mail van 4 januari 2011 en met een aangetekende 
brief van 2 februari 2011 heeft gereageerd.  
 
In reactie op het verzoek tot heroverweging weigert de FOD Financiën 
bij brief van 7 februari 2011 opnieuw de toegang tot het gevraagde 
document en dit om volgende reden: deze rekening is geen 
bestuursdocument, waarop de wet van 11 april 1994 betreffende de 
openbaarheid van bestuur van toepassing is. 
 
Bij brief van 14 februari 2011 dienen mevrouw X en de heer Y bij de 
FOD Financiën opnieuw een “verzoek tot heroverweging” in. 
Tegelijkertijd wenden zij zich ook tot de Commissie voor de toegang tot 
en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van 
bestuur, hierna Commissie genoemd, om een advies te ontvangen. 
 

2. Ontvankelijkheid van de adviesaanvraag 
 
De Commissie is van mening dat de aanvraag niet ontvankelijk is. Uit de 
brief van de FOD Financiën van 7 februari 2011 blijkt dat deze 
betrekking heeft op het verzoek tot heroverweging van 3 februari 2011, 
na een eerdere weigering om in te gaan op een initiële vraag om toegang 
te geven tot de financiële rekening van de Directie Leuven taxatie. Op 3 
februari 2011 werd geen advies gevraagd aan de Commissie. Ondertussen 
heeft de FOD Financiën wel een beslissing genomen over dit initiële 
verzoek tot heroverweging, zodat de Commissie niet langer bevoegd is 
om zich over deze zaak uit te spreken. 
 
Niets verhindert dat de aanvragers de procedure volledig overdoen en 
daartoe een nieuwe aanvraag indienen. Als op die nieuwe aanvraag niet 
wordt ingegaan, kunnen zij tegelijkertijd een verzoek tot heroverweging 
aan de FOD Financiën en een verzoek om advies aan de Commissie 
richten. De Commissie wenst er de aanvragers wel op te wijzen dat zij in 
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dat geval de Commissie kopies dienen te bezorgen van àlle documenten 
die relevant zijn voor de procedure (de initiële aanvraag, het eventuele 
antwoord van de FOD Financiën, het verzoek tot heroverweging).  
 
 

 
Brussel, 14 maart 2011. 
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