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#Onderwerp : Openbaarheid van bestuur - Comité voor Goed bestuur - Voorstel tot antwoord - 

Goedkeuring 
 
HET COLLEGE 
 
Gelet op artikel 32 van de grondwet; 
 
Gelet op de wet van 12/11/1997 met betrekking tot de openbaarheid van bestuur in de provincies en 
gemeenten; 
 
Gelet op de vraag die de heer AZOUZI op 19/12/2017 gesteld heeft: 

« Beste Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe,  
Mijnheer de Burgemeester Olivier MAINGAIN,  

Kunt u me vertellen of er in de goed bestuur Sint-Lambrechts-Woluwe een "Comité voor Goed 
bestuur" bestaat? 

Misschien bestaat er al een commissie Ethiek voor de leden van het Bestuur van uw gemeente 
onder een andere naam!  

Indien dat het geval is, had ik er graag meer informatie over gekregen.  

Gelieve de goede ontvangst van mijn aanvraag te bevestigen. 

Hoogachtend, 

AZOUZI Mohamed» 
 

Overwegende dat de wet van 12/11/1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies 
en gemeenten in artikel 6, alinea 1 stelt:; 

 
“Inzage, uitleg of mededeling in afschrift van een bestuursdocument geschiedt op aanvraag. De 
vraag vermeldt duidelijk de betrokken aangelegenheid en, waar mogelijk, de betrokken 
bestuursdocumenten en wordt schriftelijk gericht aan de bevoegde provinciale of gemeentelijke 
administratieve overheid, ook wanneer deze het document in een archief heeft neergelegd.” (wij 
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onderstrepen) 
 
Alinea 1 van artikel 7 van dezelfde wet preciseert: 

 
“Onverminderd de andere bij de wet, het decreet of de ordonnantie bepaalde uitzonderingen op 
gronden die te maken hebben met de uitoefening van de bevoegdheden van de federale 
overheid, de Gemeenschap of het Gewest, mag een provinciale of gemeentelijke 
administratieve overheid een aanvraag om inzage, uitleg of mededeling in afschrift van een 
bestuursdocument afwijzen in de mate dat de aanvraag : 
  1° een bestuursdocument betreft waarvan de openbaarmaking, om reden dat het document 
niet af of onvolledig is, tot misvatting aanleiding kan geven; 
  2° een advies of een mening betreft die uit vrije wil en vertrouwelijk aan de overheid is 
meegedeeld; 
  3° kennelijk onredelijk is; 
  4° kennelijk te vaag geformuleerd is.” 
   

Overwegende dat er niet gevraagd wordt om een administratief document te overhandigen; dat de 
aanvrager een antwoord op een vraag wil;  
 
Overwegende dat de vraag naar geen enkele precieze wetgeving verwijst die de instelling van een 

dergelijk comité voor goed bestuur oplegt; 

Overwegende dat de verplichting tot goed bestuur in een gemeentebestuur een algemeen principe is 

en een praktijk die door alle beambten en overheden gevolgd moet worden; dat het College moet 

waken over de naleving van dit algemeen principe en dat de invoering van een dergelijk comité de 

algemene bevoegdheden van het College zou miskennen; 

Overwegende dat dat de geldende wetgeving een kader oplegt aan de gemeentebesturen;  

Overwegende dat de nieuwe gemeentewet bijvoorbeeld het volgende voorziet: 

- een intern controlesysteem (artikelen 263undecies t/m 263terdecies); 
- het recht van de burgers om het College te interpelleren (artikel 89bis); 
- maatregelen van openbaarmaking van reglementen en ordonnanties van de Gemeenteraad, 

van het College van burgemeester en schepenen en van de burgemeester (artikel 112 alinea 
1) en van de begroting en de rekeningen (artikel 242); 

Overwegende dat de Gemeente een Gemeentelijke Burgerparticipatiecode goedgekeurd heeft die 

men kan inkijken op de website www.woluwe1200.be, rubriek "lokale democratie" - 

"burgerparticipatiecode"; 

Overwegende dat er een toezichthoudende overheid bestaat die werd ingevoerd per ordonnantie van 

14 mei 1998 die het administratief toezicht organiseert op de gemeenten van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, dat deze overheid de uitvoering kan schorsen of vernietigen van een daad 

van een gemeentebestuur waarbij de wet overtreden wordt of die het algemeen belang schendt 

(artikelen 9 en 10) en bepaalde daden van de gemeenteoverheden goedkeurt (artikel 13). 

Overwegende dat op grond van de wet van 12 november 1997 houdende de openbaarheid van 

bestuur in de provincies en gemeenten de Gemeente verplicht is om actieve en passieve 

openbaarheidsverplichtingen na te leven;  

Overwegende dat er beroep aangetekend kan worden tegen onderhavige beslissing voor de 
regionale commissie voor toegang tot bestuursdocumenten, opgericht bij verordening van 30/03/1995 
met betrekking tot de openbaarheid van bestuur; dat gelijktijdig een vraag tot herbeschouwing gericht 
kan worden aan de gemeente; 
 

http://www.woluwe1200.be/


 
 

 

3 

Overwegende dat in overeenstemming met artikel 9 van de wet van 12/11/1997, de commissie haar 
advies meedeelt aan de aanvrager en aan de betrokken administratieve overheid binnen de dertig 
dagen na ontvangst van de vraag; dat bij gebrek aan advies binnen de voorgeschreven termijn, het 
advies wordt genegeerd; 
 
Overwegende dat de administratieve overheid haar besluit tot goedkeuring of de weigering van de 
vraag tot herbeschouwing meedeelt aan de aanvrager (en aan de commissie) binnen een termijn van 
vijftien dagen, te tellen vanaf de ontvangst van het advies of het verstrijken van de termijn binnen 
welke het advies meegedeeld had moeten worden; dat bij gebrek aan mededeling binnen de 
voorgeschreven termijn, de overheid wordt geacht de vraag te hebben verworpen; 
 
Overwegende dat de aanvrager beroep kan aantekenen tegen deze beslissing, in overeenstemming 
met de gecoördineerde wetten bij koninklijk besluit van 12/01/1973, bij de Raad van State binnen een 
termijn van 60 dagen, te tellen vanaf de kennisgeving van de beslissing; dat dit wordt aangetekend 
door middel van een verzoekschrift per aangetekende brief naar het volgende adres: Raad van State, 
Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, of via elektronische weg (zie daartoe de rubriek "e-
Procedure" op de website http://www.raadvst-consetat.be). 
 
Besluit: 
 

- Aan de aanvrager uitleggen dat de aanvraag niet in overeenstemming met de gemeentewet is 

en de bevoegdheden van het College en de Gemeenteraad negeert; 

- Hem er toch op te wijzen dat de geldende wetgeving een kader oplegt aan de 

gemeentebesturen (transparantieverplichtingen, intern controlesysteem, toezichthoudende 

overheid, de publicatie van bepaalde documenten, recht van interpellatie van de burger,...); 

 
 

Aldus beslist in vergadering 
 
 
De Gemeentesecretaris, De Burgemeester, 
(get.) Patrick LAMBERT (get.) Olivier MAINGAIN 
 

Voor eensluidend uittreksel : 
 
          
De Gemeentesecretaris, De Burgemeester 
      
  
 
Patrick LAMBERT Olivier MAINGAIN 
 

 
 
 
 


