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1. Een overzicht 

 

1.1. Bij e-mail van 16 oktober 2020 vraagt de heer X een overzicht van 

de leden van de regeringen Michel en Wilmès die gebruik hebben 

gemaakt van artikel 8, lid 3 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 op 

grond waarvan een regeringslid bij ontslag van de regering of bij het 

ontslag van een regeringslid voor de duur van de legislatuur twee voltijdse 

equivalenten ter beschikking van zijn uittredende voorganger die geen 

ministeriële functie meer uitoefent,  moet stellen binnen de perken van de 

daartoe toegekende budgettaire middelen. Het gaat om de volgende 28 

personen: 

- Charles Michel 

- Kris Peeters 

- Jan Jambon 

- Alexander De Croo 

- Didier Reynders 

- Hervé Jamar 

- Sophie Wilmès 

- Steven Vandeput 

- Sander Loones 

- Marie-Christine Marghem 

- Johan Van Overtveldt 

- Koen Geens 

- Willy Borsus 

- Denis Ducarme 

- Jacqueline Galant 

- François Bellot 

- Daniel Bacquelaine 

- Maggie De Block 

- Elke Sleurs 

- Zuhal Demir 

- Theo Francken 

- Bart Tommelein 

- Pieter De Crem 

- Wouter Beke 

- Nathalie Muylle 

- Philippe Goffin 

- David Clarinval 
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Hij wenst te vernemen voor welke duur zij beschikten of beschikken over 

deze VTE’s en wat de kostprijs was per persoon. 

Als een dergelijk overzicht niet bestaat, wenst hij de documenten te 

ontvangen waaruit deze informatie valt af te leiden. 

 

1.2. Bij e-mail van 17 december 2020 herhaalt de aanvrager zijn 

verzoek. 

 

1.3. Bij e-mail van 26 januari 2021 dient de aanvrager ‘een verzoek tot 

heroverweging’ in bij de FOD BOSA. 

1.4. Bij e-mail van dezelfde datum verzoekt hij de Commissie voor de 

toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling 

openbaarheid van bestuur (hierna: de Commissie) om een advies. 

  

2. De ontvankelijkheid van de aanvraag 

 

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

Alhoewel de Commissie vaststelt dat het ‘verzoek tot heroverweging’ aan 

de FOD BOSA en het verzoek om advies aan de Commissie van 26 januari 

2021 weliswaar tegelijkertijd werden verstuurd, moet de Commissie 

evenwel opmerken dat de zogenaamde herinnering van 17 december 2020 

moet opgevat worden als ‘het’ verzoek tot heroverweging in de zin van de 

wet van 11 april 1994 ‘betreffende de openbaarheid van bestuur’ (hierna: 

wet van 11 april 1994). De wetgever heeft in artikel 8, § 2 van deze wet 

geen bijzondere eisen gesteld aan het verzoek tot heroverweging dan het 

feit dat hij aangeeft dat hij moeilijkheden ondervindt om toegang te 

krijgen tot één of meer bestuursdocumenten nadat hij eerder een aanvraag 

hiertoe had ingediend. Op dat moment was er immers een stilzwijgende 

beslissing over het verzoek om toegang tot stand gekomen. Artikel 8, § 2 

vereist dat tegelijkertijd met het indienen van een verzoek tot 

heroverweging ook een verzoek om advies moet worden gericht aan de 

Commissie. De aanvrager heeft toen nagelaten om een verzoek tot advies 

te richten aan de Commissie. Het is vaste adviespraktijk van de Commissie 

dat de aanvrager de mogelijkheid heeft om binnen de dertig dagen na het 

indienen van een verzoek tot heroverweging en bij afwezigheid van een 

verzoek om advies, een nieuw verzoek tot heroverweging aan de 

betrokken federale administratieve overheid in te dienen en tegelijkertijd 

een verzoek om advies aan de Commissie. Deze termijn is in casu evenwel 

overschreden. Meer zelfs op het moment van de beraadslaging van de 

Commissie is mogelijks zelfs een weigeringsbeslissing over dat verzoek tot 
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heroverweging tot stand gekomen. Als gevolg hiervan is de Commissie 

trouwens hoe dan ook niet langer bevoegd om zich over deze zaak uit te 

spreken. 

 

Niets belet dat de aanvrager de procedure volledig overdoet, d.w.z. dat hij 

een nieuw verzoek om toegang indient en wanneer hierop niet wordt 

ingegaan dat hij de administratieve beroepsprocedure aanvat die erin 

bestaat dat hij tegelijkertijd een verzoek tot heroverweging aan de FOD 

BOSA en een verzoek om advies aan de Commissie richt. 

 

Brussel, 15 februari 2021. 

 

 

 

 F. SCHRAM K. LEUS  

 secretaris voorzitster 


