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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 0/3 Aanpassing van het inzagereglement voor de burger. 
Goedkeuring.

De Vlaamse overheid keurde op 7 december 2018 het Bestuursdecreet goed. Dit 
decreet regelt allerlei zaken, onder andere de openbaarheid van bestuur. Wat 
openbaarheid van bestuur betreft vervangt dit Bestuursdecreet het decreet van 26 
maart 2004 over de openbaarheid van bestuur. Het werd van kracht op 1 januari 
2019.

Uw raad wordt voorgesteld om het inzagereglement voor de burger aan te passen. 
Dit reglement verwijst immers naar het decreet van 26 maart 2004. Naast de 
verwijzing naar het nieuwe Bestuursdecreet worden nog enkele kleine 
aanpassingen voorgesteld. Zo wordt de aanvraag per fax geschrapt en wordt het 
woord ‘elektronisch’ toegevoegd omdat het inzageregister niet meer op papier maar 
enkel digitaal wordt bijgehouden.

Het inzagerecht van de provincieraadsleden wordt niet geregeld via dit reglement. 
Dit staat beschreven in artikel 30§1 van het provinciedecreet en de artikelen 59 tot 
en met 65 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het inzagereglement voor de burger, laatst gewijzigd door uw raad op 23 
september 2004;

Gelet op de bepalingen over openbaarheid van bestuur in het Bestuursdecreet van 
7 december 2018;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedkeuring wordt gehecht aan bijgevoegde gecoördineerde versie van het 
inzagereglement voor de burger.



Provincie
Antwerpen

Inzagereglement voor de burger
(Goedgekeurd door de provincieraad op 28 februari 2019)

Artikel 1:
Dit reglement stelt de nadere regels vast voor de uitoefening van het 
inzagerecht van de burger in bestuursdocumenten. De basismodaliteiten voor 
dit inzagerecht worden vastgesteld door de artikelen II.26 tot en met II.51 
van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (BS 19 december 2018).

Artikel 2:
Met burger wordt bedoeld iedereen, behalve indien deze optreedt in zijn 
hoedanigheid van provincieraadslid.

Artikel 3:
De burger stelt zijn aanvraag tot inzage schriftelijk, per e-mail of persoonlijk.

Artikel 4:
Elke aanvraag tot inzage wordt genoteerd in een elektronisch register dat 
centraal wordt bijgehouden door de provinciegriffier. Dit register heet 
“Inzageregister voor de burger”.

De provinciegriffier kan beslissen dat bepaalde soorten aanvragen in een 
afzonderlijk register worden ingeschreven, dat door het bevoegde 
departement of dienst wordt bijgehouden.

Artikel 5:
Afschriften worden kosteloos verstrekt tot 20 pagina’s. Daarboven wordt een 
prijs van 0,02 EUR per pagina als retributie aangerekend. Indien het 
planafdrukken betreft zal de retributie geval per geval berekend worden op 
basis van een redelijke kostprijs.


