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1. Een overzicht 

 

1.1. Bij e-mail van 4 juli 2019 vraagt mevrouw X aan de FOD Financiën 

om mededeling in afschrift van de volledige tekst van de examenopgaven 

en oplossingen nadat er ingegaan werd op haar vraag van 3 juni 2019 om 

haar inzage te verlenen in haar meerkeuze-examen van 22 februari 2019 

BNG18086. 

 

1.2. Bij e-mail van 10 juli 2019 wijst de aanvraagster erop dat zij nog steeds 

geen feedback heeft ontvangen op haar opmerkingen die ze noteerde op 

het opmerkingenblad bij de inzage van begin juli. 

 

1.3. Bij e-mail van 11 juli 2019 antwoordt de FOD Financiën dat alle fiches 

zijn doorgestuurd naar de verantwoordelijken van de vragenlijst. 

 

1.4. Bij e-mail van 12 juli 2019 herinnert de aanvraagster de FOD 

Financiën aan haar verzoek. 

 

1.5. Bij e-mail van 17 juli 2019 herinnert de aanvraagster de FOD 

Financiën er opnieuw aan dat ze nog altijd geen feedback heeft ontvangen. 

 

1.6. Bij e-mail van 1 augustus 2019 dient de aanvraagster een verzoek tot 

heroverweging in bij de FOD Financiën. Bij e-mail en brief van dezelfde 

dag vraagt zij de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van 

bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur, hierna 

Commissie genaamd, om een advies. 
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2. De ontvankelijkheid van de aanvraag 

 

De Commissie is van oordeel dat het verzoek om advies niet ontvankelijk 

is voor zover het betrekking heeft op het verkrijgen van een afschrift van 

de volledige tekst van de examenopgaven en oplossingen BNG18086. De 

FOD Financiën beschikt immers over een termijn van dertig dagen om 

haar beslissing over het verzoek om toegang ter kennis te brengen aan de 

aanvrager. Op het moment van het indienen van het administratief 

beroep, is die termijn nog niet verstreken zodat de Commissie oordeelt dat 

het beroep voortijdig werd ingediend. 

 

 

Brussel, 19 augustus 2019. 

 

 

 

 

 F. SCHRAM K. LEUS  

 secretaris voorzitster 


