
College – 11.03.2021 – Uittreksel van dossier 34525  1/2 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 

 
Uittreksel van het register der beraadslagingen van het College van burgemeester en 

schepenen 
 
 

Aanwezig: Olivier Maingain, Burgemeester; 
Isabelle Molenberg, Michèle Nahum, Eric Bott, Jacqueline Destrée-Laurent, Xavier Liénart, Jean-
François Thayer, Gregory Matgen, Philippe Jaquemyns, Delphine De Valkeneer, Schepen(en); 
Patrick Lambert, Gemeentesecretaris. 

 
Zitting van 11/03/2021 
 
 
#Betreft: Openbaarheid van bestuur – Identiteit van de leden van het kabinet van de 
gemeentesecretaris –Ontwerp van antwoord - Goedkeuring.# 
 
 
HET COLLEGE, 
 
Gelet op artikel 32 van de Grondwet; 
 
Gelet op het gezamenlijke decreet en de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 
16/05/2019 betreffende de openbaarheid van bestuur in de Brusselse instellingen; 
 
Gelet op het verzoek van 19/01/2021 van de heer Mohamed AZOUZI: 
 

“Beste gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, 
De heer burgemeester Olivier MAINGAIN, 
Gelet op het decreet van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
Gelet op artikel 32 van de Belgische grondwet; 
Gelet op artikel 10 van de Europese Conventie van de rechten van de mens; 
Gelet op artikel 19 van de universele verklaring van de rechten van de mens; 
Gelet op artikelen 22 van de Conventie van de Raad van Europe over de toegang tot openbare 
documenten (Tromso, 18.VI.2009); 
Gelet op art. 41 en 42 van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie; 
Gelet op art. 151 en 152 van het Strafwetboek; 
In antwoord op deze e-mail zou ik graag, in elektronische vorm, de lijst ontvangen van de leden 
van het kabinet van het gemeentesecretariaat vanaf 2006 tot op heden (d.w.z. de 2 vorige 
legislaturen + de huidige). 
Tegelijkertijd stuur ik vandaag een kopie van mijn identiteitskaart en mijn postadres in een 
aparte e-mail (azmo007@hotmail.com) naar het adres van het kabinet van de burgemeester 
(o.maingain@woluwe1200.be). 
Voor de Gemeentesecretaris Patrick LAMBERT en elke medewerker of externe deskundige van dit 
kantoor wens ik het volgende te kennen: 

• Zijn identiteit; 
• De datum waarop hij in, en eventueel uit, dienst is getreden; 
• De modaliteit van zijn tewerkstelling (interne detachering, externe detachering, 

arbeidsovereenkomst enz.); 
• Het volume van zijn tewerkstelling (voltijds, halftijds, enz.); 
• Zijn titel en bevoegdheden en/of competenties; 
• Zijn barema; 
• De eventueel afgeleide mandaten waarvoor de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe hem 

heeft aangeduid. 
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Hoogachtend, 
Mohamed AZOUZI 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe”; 

 
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 18, § 2, van het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 
16/05/2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van 
bestuur bij de Brusselse instellingen, de aanvrager wel degelijk zijn identiteitsdocument bij zijn e-
mail heeft gevoegd en dat zijn verzoek ontvankelijk wordt geacht. 
 
Gelet op het administratief en financieel statuut dat in zijn onderdeel "inventaris van de opdrachten" 
de splitsing maakt tussen het "Kabinet van de Gemeentesecretaris" en het "Kabinet van 
burgemeester en schepenen"; 
 
Overwegende dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de leden van het college van 
burgemeester en schepenen die aan een politiek mandaat gebonden zijn en de gemeentesecretaris 
die integraal deel uitmaakt van het gemeentepersoneel;  
 
Overwegende dat de gemeentesecretaris door de gemeenteraad wordt benoemd onder de 
voorwaarden die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 145 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Overwegende dat de aanvrager, in overeenstemming met de wetten gecoördineerd door het 
koninklijk besluit van 12/01/1973, tegen deze beslissing beroep kan aantekenen bij de Raad van 
State binnen een termijn van 60 dagen te rekenen vanaf de betekening van de beslissing; dat dit 
ingediend wordt bij verzoekschrift dat met een ter post aangetekende brief toegezonden wordt naar 
het volgende adres: Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, of via de elektronische 
procedure (zie hiervoor de rubriek "e-procedure" op de website http://www.raadvst-consetat.be ); 
 
BESLIST: 
 
1. het verzoek van 19/01/2021 van de heer Mohamed Azouzi ontvankelijk te verklaren; 
 
2. top de website van de gemeente, te weten www.woluwe1200.be onder de tab "Lokale 

democratie", "Openbaarheid van bestuur" – Samenstelling van het kabinet van de 
gemeentesecretaris - College van 11/03/2021” het volgende te publiceren: 

 
• een tabel met de identiteit, graad, modaliteit van tewerkstelling, volume van de 

tewerkstelling, het barema, reden van vertrek, datum van indiensttreding en mogelijke 
vertrekdatum van de leden van het kabinet van de gemeentesecretaris tijdens de 
zittingsperiodes 2006-2012, 2012-2018 en 2018 tot op heden; 

 
• de huidige beraadslaging. 

 
ALDUS BESLIST IN VERGADERING. 

 
 De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 (get.) Patrick LAMBERT (get.) Olivier MAINGAIN 
 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 
Sint-Lambrechts-Woluwe 

 
 De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 Patrick Lambert Olivier Maingain 



LEGISLATUUR 2006-2012

GRAAD NAAM BEGIN EINDE
MODALITEIT 
TEWERKSTELLING

VOLUME 
TEWERKSTELLING

BAREMA VERTREK

Gemeentesecretaris VLASSCHAERT Jacques 31/12/2010 statutair voltijds A12 Pensioen
Gemeentesecretaris LAMBERT Patrick 1/01/2011 statutair voltijds A12
Administratief secretaris WYNS Henriette statutair voltijds B3

LEGISLATUUR 2012-2018 

GRAAD NAAM BEGIN EINDE
MODALITEIT 
TEWERKSTELLING

VOLUME 
TEWERKSTELLING

BAREMA VERTREK

Gemeentesecretaris LAMBERT Patrick statutair voltijds A12
Administratief secretaris WYNS Henriette 28/02/2013 statutair voltijds B3 Pensioen
Administratief secretaris DEPREZ Jeannine 15/11/2012 statutair voltijds B4

LEGISLATUUR 2018-2024 (situatie op 04/03/2021)

GRAAD NAAM BEGIN EINDE
MODALITEIT 
TEWERKSTELLING

VOLUME 
TEWERKSTELLING

BAREMA VERTREK

Gemeentesecretaris LAMBERT Patrick statutair voltijds A12
Administratief secretaris DEPREZ Jeannine statutair voltijds B4

SAMENSTELLING VAN HET KABINET VAN DE GEMEENTESECRETARIS

Opmerking:  Als de begin- of eindkolom leeg is, betekent dit dat de ambtenaar tijdens een van de vorige legislaturen is aangeworven of zijn functie in een van 
de volgende legislaturen heeft neergelegd.
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