OVB
AANVRAAGFORMULIER OPENBAARHEID VAN BESTUUR
Openbaarheid van bestuur betekent dat u een recht hebt om documenten in te kijken, te kopiëren of uitleg te
vragen, behalve in uitzonderlijke gevallen. Zo is het onder meer wettelijk verboden om persoonsgegevens van
anderen in te kijken.
Aanvragen tot inzage, uitleg of een kopie in het kader van openbaarheid van bestuur dienen schriftelijk te
gebeuren. Als u dit formulier volledig invult, hebt u een geldige aanvraag gedaan.
De openbaarheid van bestuur volgt onder andere uit het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018. Meer
info vindt u op www.vlaanderen.be/openbaarheid of via het secretariaat bij Glauke Colaers, 011/89 11 15.
Datum aanvraag
Uw naam en voornaam
Uw adres

Uw telefoonnummer
Uw email-adres
Ik vraag





Inzage in een document
Uitleg bij een document
Kopie van een document









Papieren versie
Digitale versie
Via de post (papieren kopie)
Ophalen in het gemeentehuis (papieren kopie)
Via e-mail (digitale kopie)
Ja
Nee

De naam van het document, een
nauwkeurige omschrijving of de
aangelegenheid waarover de aanvraag
gaat (1)
De vorm waarin u de kopie van uw
document wenst (2) (3)
Ik wens de kopie van de documenten als
volgt te ontvangen (2)
Ik ben op de hoogte van de retributie en
ben bereid deze te betalen (4)
Opmerkingen

Handtekening

(1) Opgelet: een kopie van een bouwplan kan enkel en alleen worden afgeleverd op vraag van de eigenaar van
de woning. Vermeld dus zeker in de aanvraag of u eigenaar bent van de woning.
(2) Enkel in te vullen indien u een kopie aanvraagt en geen inzage of uitleg.
(3) Wij doen ons best om de gevraagde informatie af te leveren in de door u gewenste vorm, maar dit is niet
altijd mogelijk.
(4) U vindt het retributiereglement op www.hechtel-eksel.be of kan het reglement inkijken op het
gemeentehuis.
Bezorg het ingevulde documenten terug via info@hechtel-eksel.be of Gemeentebestuur Hechtel-Eksel, Don
Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.
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