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1. Een overzicht 

 

1.1. Bij e-mail van 12 augustus 2022 vroeg de heer X aan de FOD 

Kanselarij van de Eerste Minister om een antwoord op twee vragen: 

1) Bewaren jullie gegevens over alle kabinetsmedewerkers in de 

federale regering of slechts over diegenen die voor de eerste 

minister werken? 

2) Kan ik als onderzoeker toegang krijgen tot deze archieven?” 

 

1.2. Bij e-mail van 13 september 2022 antwoordt de FOD Kanselarij van 

de Eerste Minister dat het niet mogelijk is om toegang te krijgen tot het 

betrokken archief, omwille van de gevoelige materie en de vertrouwelijke 

documenten die er bewaard worden. 

 

1.3. Bij e-mail van 5 oktober 2022 verzoekt de aanvrager de FOD 

Kanselarij van de Eerste Minister om de weigeringsbeslissing te 

heroverwegen. Hij preciseert dat hij toegang wenst tot de documenten 

waaruit hij de naam, voornaam, functie op het kabinet en aanstellingsduur 

van de ministeriële adviseurs tussen 2000 en 2020 kan afleiden. 

 

1.4. Bij e-mail van 11 oktober 2022 meldt de FOD Kanselarij van de 

Eerste Minister dat hij niet wenst in te gaan op een heroverweging omdat 

de informatie gevoelig is en GDPR-gewijs niet aan iemand extern kan 

worden meegedeeld. De aanvrager krijgt een verwijzing naar de website 

waar hij de informatie kan terugvinden die kan worden meegedeeld: 

https://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/fede

rale_regering/ssamenstelling_regering. 

 

1.5. Bij e-mail van 7 november 2022 verzoekt de aanvrager aan de FOD 

Kanselarij van de Eerste Minister om zijn verzoek opnieuw te 

heroverwegen. Hij geeft hierbij hij aan hij zijn eerder ingediend verzoek 

tot heroverweging intrekt. 

 

1.6. 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 (hierna: 

Commissie), om advies. 
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2. De ontvankelijkheid van de aanvraag 

 

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

is. De aanvrager heeft immers niet voldaan aan de vereiste van artikel 8, § 

2 van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur 

om zijn verzoek tot heroverweging aan de FOD Kanselarij van de Eerste 

Minister en zijn verzoek om advies aan de Commissie gelijktijdig in te 

dienen. 

 

De Commissie moet immers vaststellen de aanvrager zijn verzoek tot 

heroverweging heeft ingediend bij de FOD Kanselarij op 5 oktober 2022. 

Op dat moment heeft hij nagelaten om een verzoek om advies te richten 

aan de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten. De 

Commissie aanvaardt dat de aanvrager binnen de periode van dertig dagen 

de aanvrager deze situatie kan rechtzetten door een nieuw verzoek tot 

heroverweging in te dienen en tegelijkertijd een verzoek om advies aan de 

Commissie te richten. De termijn van dertig dagen is evenwel 

overschreden op het moment dat hij een nieuw verzoek tot 

heroverweging aan de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en een 

verzoek om advies aan de Commissie heeft gericht, zijnde 7 november 

2022. De aanvrager kan op dat moment ook niet zijn eerder verzoek tot 

verzoek tot heroverweging intrekken aangezien dat verzoek al in 

behandeling is geweest door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. 
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