
 

Aanvraag tot openbaarheid van bestuur 
 

1. Identificatie 

Naam en voornaam 
 

 

Adres 
 
 

 

Telefoonnummer 

 

 

E-mail 

 

 

Beroep 
 

 

Geboortejaar 
 

 

Datum bezoek 
 

 

 

2. Onderzoek 

Titel/omschrijving/onder-

werp van het onderzoek 
 

 

 
 

Vraagt toestemming tot 
(aanvinken wat past) 
 

o raadpleging 
o reproductie onder gelijk welke vorm, mits naleving van de 

verplichtingen betreffende het gebruiksrecht en de 
auteursrechten 

o publicatie, mits naleving van de verplichtingen betreffende het 

gebruiksrecht en de auteursrechten 
 

van of uit de volgende archiefdocumenten (omschrijving van de te raadplegen 
stukken/dossiers):  

 
 
 
 

 

3. De gegevens uit deze archiefdocumenten zullen opgenomen worden in een  

(aanvinken wat past): 
o (eind)verhandeling 
o artikel in een wetenschappelijk 

tijdschrift 

o artikel in een dag- of weekblad 

 
o boek of wetenschappelijk werk 
o andere, nl.: 

 

 
U wenst op de hoogte gehouden te worden van de activiteiten van het Provinciaal Archief: ja/neen. 

 
U gaat ermee akkoord dat uw e-mailadres doorgegeven wordt aan derden, om de kwaliteit van 
onze dienstverlening te onderzoeken: ja/neen. 

 

Met deze inschrijving erkent u het leeszaalreglement gelezen te hebben en ermee in te stemmen dat 
uw gegevens opgenomen worden in een bestand van leeszaalonderzoekers. U heeft het recht over 

de eigen gegevens te beschikken en er eventueel verbeteringen van aan te vragen. 

 
 

 

Bestuurszaken, Fiscaliteit & 

Juridische advisering 

Sectie Archief 

 

Jaar/volgnummer: __________ 



4. Identificatie onderzoeksinstelling (indien van toepassing) 

Naam instelling  
 

 

Afdeling  

 

 

Adres 
 

 

Telefoonnummer 
 

 

E-mail 
 

 

Onder leiding van (naam en 
functie) 

 

 

 

5. Onderzoeksverklaring (indien van toepassing) 

Onverminderd de algemene verordening gegevensverwerking van 27 april 2016, de archiefwet 

van 24 juni 1955, boek XI van het wetboek van economisch recht, de wet van 30 juli 2018 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van 
persoonsgegevens en het Vlaams bestuursdecreet van 7 december 2018 verklaart 
ondergetekende dat hij/zij: 

- 5.1. de uit bovengenoemde archiefbescheiden verkregen gegevens slechts voor 
bovengenoemd doel van studie en onderzoek zal aanwenden en niets zal publiceren of 

op andere wijze zal openbaar maken waardoor de belangen van betrokken personen 
en/of andere nog in leven zijnde personen kunnen worden geschaad 

- 5.2. niets uit deze bescheiden zal gebruiken of publiceren wat 
- De belangen van de Staat en de Staatsveiligheid kan schaden 
- De fundamentele economische en financiële belangen van de Staat en andere 

publiekrechtelijke personen kan schaden 
- De handhaving van de openbare orde en de veiligheid kan schaden 

- De inspectie, controle en toezicht door of vanwege overheidsorganen kan 
hinderen 

- De geheimhouding van handels-, bedrijfs- en fabricagegegevens voor zover zij 
vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld kan hinderen 

- 5.3 de auteurswet zal naleven en de auteursrechten van anderen zal eerbiedigen 

- 5.4 de overige gegevens uit dit archief die hem/haar ter kennis komen en waarvoor geen 
toestemming tot publicatie is verkregen, niet aan derden zal meedelen 

 

Plaats en datum 
 

 

Handtekening van de 

aanvrager 

 

 

6. Beslissing van de provinciegriffier (indien van toepassing) 

Toelating tot 
 

o raadpleging 
o reproductie onder gelijk welke vorm, mits naleving van de 

verplichtingen betreffende het gebruiksrecht en de 
auteursrechten 

o publicatie, mits naleving van de verplichtingen betreffende het 
gebruiksrecht en de auteursrechten 

 

Weigering (motief)  

 

 

 
 
 

Datum  

 

 

Handtekening  
 

 

De toelating wordt strikt persoonlijk verleend 
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