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DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING 
 
 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 

 

Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van 
de aanvragen tot openbaarmaking voor wetenschappelijke 
doeleinden, vermeld in artikel II.38 van het bestuursdecreet van 
7 december 2018 

- Definitieve goedkeuring 

1. INHOUDELIJK 

 
1.1 Context 
 
Op 14 december 2018 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het 
ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de aanvragen tot 
openbaarmaking voor wetenschappelijke doeleinden, vermeld in artikel II.38 van het 
bestuursdecreet van 7 december 2018, met het oog op de adviesaanvraag bij de Raad van State 
(VR 2018 1412 DOC.1470/1). 
 
1.2 Advies van de Raad van State 
 
De Raad van State merkt in haar advies 65.063/1 van 21 januari 2019 op dat het niet aangewezen is 
om in artikel 4 van het ontwerp van voorliggend besluit van de Vlaamse Regering te bepalen dat 
dit besluit met terugwerkende kracht in werking zou treden op 1 januari 2019 (was enkel de 
bedoeling om aldus gelijk te vallen met de inwerkingtreding van het bestuursdecreet). Aangezien in 
dit besluit een aantal regels worden opgelegd waaraan een aanvraag tot openbaarmaking voor 
wetenschappelijke doeleinden moet voldoen, is het inderdaad zo dat een inwerkingtreding met 
terugwerkende kracht moeilijk werkbaar lijkt te zijn. Er wordt dan ook ingegaan op de suggestie 
door de Raad van State om deze bepaling achterwege te laten, zodat de gebruikelijke 
inwerkingtredingstermijn van toepassing zal zijn (tien dagen na publicatie in het Belgisch 
Staatsblad) voor voorliggend ontwerp van besluit. 
 

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE 
GEMEENSCHAP 

 
Geen wijzigingen. 
 
 

VR 2019 0102 DOC.0097/1
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3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN 
 
Geen wijzigingen. 
 

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE 
PERSONEELSBUDGETTEN 
 
Geen wijzigingen. 

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING 

 
Geen wijzigingen. 

6. VOORSTEL VAN BESLISSING 

 
De Vlaamse Regering hecht haar definitieve goedkeuring aan het bijgaande ontwerp van 
besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de aanvragen tot openbaarmaking voor 
wetenschappelijke doeleinden, vermeld in artikel II.38 van het bestuursdecreet van 7 december 2018. 
 
 
 

De minister-president van de Vlaamse Regering 
 
 
 
 
 
 

Geert BOURGEOIS 
 
 
 
Bijlagen: 
 

- het definitief goed te keuren besluit van de Vlaamse Regering  
- het advies van de Raad van State van 21 januari 2019. 
 


