
OPENBAARHEID VAN BESTUUR 
Aanvraag voor inzage of afschrift van een 
bestuursdocument 

Pastorijstraat 1 
2830 Willebroek 
0800 9 2830 
info@willebroek.be 

Met dit formulier vraagt u inzage of een afschrift van een bestuursdocument op basis van het 
bestuursdecreet van 7 december 2018. 

Datum  

Identiteit aanvrager 

Voornaam en naam 

Straat en huisnummer 

Postcode en gemeente 

Telefoonnummer 

E-mailadres

Bestuursdocument 

Omschrijving van het gewenste bestuursdocument 
(vermeld indien mogelijk de exacte naam of dossiernummer) 

Vorm van openbaarmaking 

 Inzage 

 Afschrift 

Belang (enkel bij informatie van persoonlijke aard die geen betrekking heeft op de aanvrager zelf) 

Handtekening 
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Verder verloop 

Afhankelijk van de aard van de gewenste documenten, zijn er twee mogelijkheden: 

1. Uw aanvraag wordt dadelijk goedgekeurd en u kan onmiddellijk de 
documenten inzien of een afschrift krijgen.

2. Uw aanvraag wordt voor beslissing voorgelegd aan de algemeen directeur of 
de gedelegeerde ambtenaar. Uiterlijk binnen twintig dagen na de registratie 
van de aanvraag, krijgt u een antwoord met de beslissing. Als er meer tijd 
nodig is om de informatie te verzamelen of om na te gaan of er een 
uitzondering op de openbaarmaking van toepassing is, dan krijgt u een 
bericht dat de termijn wordt verlengd tot veertig kalenderdagen.

Retributie 

In toepassing van het retributiereglement op de administratieve prestaties (besluit gemeenteraad 16 
december 2014), kunnen kosten in rekening worden gebracht. 

Afschriften: 

Bijkomend: 

 € 0,05 per A4-kopie (eerste tien kopieën zijn gratis)
 € 0,10 per A3-kopie (eerste tien kopieën zijn gratis)

 € 25,00 per begonnen uur voor genealogische opzoekingen
 € 62,00 per aanvraag voor ruim opzoekingswerk dat meer dan 30 minuten in

beslag neemt en het samenstellen van een dossier

Beroepsmogelijkheden 

Wanneer uw aanvraag niet tijdig wordt beantwoord of wanneer u niet akkoord bent met de 
weigering, kan u beroep instellen tegen de beslissing. Dit kan schriftelijk en binnen een termijn van 
dertig dagen bij: 

Departement Kanselarij en Bestuur 
Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur 
Herman Teirlinckgebouw 
Havenlaan 88 
1000 Brussel 

02 553 57 25 
openbaarheid@vlaanderen.be 

Meer info 

Voor meer informatie kan u terecht bij: 

 dienst communicatie (info@willebroek.be of 03 866 91 20)
 www.vlaanderen.be/openbaarheid

Privacy 

De gegevens die u meedeelt worden opgeslagen in een bestand. U hebt het recht om uw gegevens 
te raadplegen en te laten verbeteren. Bij de verwerking van uw gegevens houden wij rekening met 
de geldende regelgeving over de bescherming  van de privacy. 
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Vak bestemd voor het bestuur 

Datum registratie 

Registernummer 

Behandelend ambtenaar 

Voornaam en naam 

Dienst 

Advies 

 Mag volledig openbaar gemaakt worden 

 Mag maar gedeeltelijk openbaar gemaakt worden 

Uitgezonderd: 

 Mag niet openbaar gemaakt worden 

Reden: 

Handtekening 
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