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Vergadering van 15.06.17 
 

 
#Onderwerp : Brief van de heer Van Gheluwe – Openbaarheid van bestuur – Loon en 

voordelen in natura van de heer burgemeester – Beslissing. 
 
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 brief van 22 maart 2017 van de heer Christophe Van Gheluwe waarin deze vraagt om het 
bedrag te weten van het loon, het bedrag van het vakantiegeld en de eindejaarspremie, alsook de 
aard en het bedrag van eventuele voordelen in natura die werden toegekend aan de burgemeester 
voor de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016. 
 
Overwegende dat op grond van artikel 19 van de nieuwe gemeentewet, de wedden van 

burgemeesters vastgesteld worden door toepassing van coëfficiënten volgens het hoogste bedrag 

van de weddeschaal van de gemeentesecretaris van de desbetreffende gemeente, zoals bepaald in 

artikel 28 van de nieuwe gemeentewet; 

Overwegende dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe zich situeert in de gemeenten met 50.001 

tot 80.000 inwoners, of 102,94118 % van de wedde van de gemeentesecretaris; 

Overwegende dat de wedden verhoogd of verlaagd worden in overeenstemming met het stelsel dat 

verbonden is met de prijsindex die van toepassing is op de wedde van de gemeentesecretaris; 

Overwegende dat de minimum- en maximumbedragen van de weddeschalen van de secretaris 

verbonden zijn met de spilindex 138,01."; 

Overwegende dat de jaarlijkse brutowedde van de gemeentesecretaris maandelijks bruto 41.141,70 

euro * 0,1367 = 5.624,07 euro bedraagt * 102,94118%, of 5.789,48 euro per maand; 

Overwegende dat daarentegen in toepassing van de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumul 

van het mandaat als federaal parlementslid en als Europees parlementslid met andere functies, het 

maximum (toegepast op de burgemeester), buiten het mandaat als federaal parlementslid jaarlijks 

bepaald is op: 
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- 2013: maximaal 59.967,28 euro => 5.748, 62 euro (toegepast) - 4.997,27 euro (belastbaar) 

=> gezien het dubbele mandaat (parlementslid en burgemeester), ontvangt de burgemeester 

geen dubbel vakantiegeld noch sociale programmatie, 

- 2014: maximaal 59.973,73 euro (index 1,6084) => 5.749,24 euro (toegepast) - 4.997,81 euro 

(belastbaar), 

- 2015: maximaal 59.974,09 euro (index 1,6084) => 5.749,27 euro (toegepast) - 4.997,84 euro 

(belastbaar), 

- 2016: maximaal 59.975,60 euro (index 1,6084) => maandwedde onderworpen (beperkt tot 

voornoemd plafond): 5.749,27 euro (toegepast) - 4.997,84 euro (belastbaar). 

Overwegende dat wat betreft de voordelen in natura, de burgemeester een maandelijks vast bedrag 

krijgt voor telefonie (vast en GSM) beperkt tot 150 €, en 820 liter brandstof per jaar in 

overeenstemming met de beraadslagingen van de gemeenteraad van 23 januari 2017 en 25 februari 

2013; dat er geen enkel bedrag wordt toegekend voor representatiekosten; 

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 een mededeling 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: 
 

- om de informatie mee te delen over het loon en de voordelen in natura, toegekend aan de 
burgemeester voor de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 zoals hiervoor beschreven; 

- om het antwoord per e-mail en per gewone post te sturen naar de aanvrager. 
 

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 
 

http://www.raadvst-consetat.be/

