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GEMEENTEBESTUUR VAN 
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 

 
 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET COLLEGE 
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 
 
Aanwezig : De Hr Olivier MAINGAIN, Burgemeester-Voorzitter, de Hr BOTT, Mwen MOLENBERG, 
NAHUM, DESTREE-LAURENT, de HH. MATGEN, THAYER, LIENART, JAQUEMYNS, Schepenen 
en de Hr LAMBERT, Gemeentesecretaris. 
 
Vergadering van 26.04.18 
 

 
#Onderwerp : Openbaarheid van bestuur – Lijst van ongezonde woningen - Ontwerp van 

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 van M. Mohamed AZOUZI du 19/12/2017:  
 

‘Beste gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, 
de heer de Burgemeester Olivier MAINGAIN,  
Zou u mij de volledige lijst van ongezonde woningen in de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe willen bezorgen?  
Zou u de ontvangst van deze aanvraag willen bevestigen?  
Inmiddels verblijf ik, geachte Mevrouw, Heer, oprecht hoogachtend. 
AZOUZI Mohamed’ 

 
Overwegende dat de gemeente geen eigenaar is van een woning die het voorwerp uitmaakt van 
het onbewoonbaarheidsbesluit door de Directie Gewestelijke Huisvestinginspectie van het 
Brusselse gewest; dat op het niveau van het gemeentelijk grondgebied het gemeentebestuur een 
tiental nieuwe dossiers per jaar van privéeigenaars behandelt, zowel voor kwesties van 
onbewoonbaarheid als van ongezondheid;  
 
Overwegende dat de gemeente de adressen van deze gebouwen niet zal meedelen; dat het 
namelijk privacygegevens betreft; dat de artikels 22 van de Grondwet en 8 van de Europese 
Overeenkomst van de mensenrechten algemeen het recht op naleving van de privacy 
garanderen;  
 
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; 
 
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 
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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). 
 
Beslist: 
 

- te melden aan de aanvrager dat de gemeente geen eigenaar is van een woning die het 
voorwerp uitmaakt van het onbewoonbaarheidsbesluit door de Directie Gewestelijke 
Huisvestinginspectie van het Brusselse gewest; dat op het niveau van het gemeentelijk 
grondgebied het gemeentebestuur een tiental nieuwe dossiers per jaar van privéeigenaars 
behandelt, zowel voor kwesties van onbewoonbaarheid als van ongezondheid;  

- te weigeren de adressen mee te delen van de gebouwen waarvoor een dossier werd 
geopend binnen het gemeentebestuur (het betreft privacygegevens beschermd door artikels 
22 van de Grondwet en 8 van de Europese Overeenkomst van de mensenrechten.  

- om onderhavige beraadslaging op de site van de Gemeente te plaatsen. 

 
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 
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