
 

 

#018/22.02.2018/B/0068# 
 

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, 
DESTREE-LAURENT, de HH. MATGEN, THAYER, LIENART, JAQUEMYNS, Schepenen en de Hr 
LAMBERT, Gemeentesecretaris. 
 
Verontschuldigd : Mwe NAHUM 
 
Vergadering van 22.02.18 
 

 
#Onderwerp :Openbaarheid van bestuur – Samenstelling van de kabinetten van de 

burgemeester en de schepenen – 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 vragen die op 12/08/2017 en 20/09/2017 gesteld werden met als doel om, in 
elektronisch formaat, de lijst te krijgen van de leden van de kabinetten van de burgemeester en 
schepenen voor de drie laatste legislaturen ( ofwel sinds 2000):  
 
"Van iedere medewerker of externe expert van een kabinet (burgemeester/schepen) wens ik het 
volgende te kennen: 

- De datum waarop hij in, en eventueel uit, dienst is getreden;  
- De voorwaarden van zijn aanwerving (administratief verlof om een politieke activiteit uit te 

oefenen, arbeidsovereenkomst, enz...); 
- Vorige beroepen en werkgevers; 
- Het volume van zijn tewerkstelling (voltijds, halftijds, enz...); 
- Zijn titel en bevoegdheden en/of competenties; 
- Kopie van zijn fiche met zijn brutojaarloon;  
- De eventueel afgeleide mandaten waarvoor de gemeente/het college hem heeft 

aangeduid (met datum begin/einde en exacte titel van deze mandaten)"; 
 
Gelet op het verzoek tot heroverweging van mevrouw Ariane THIEBAUT van 12/09/2017; 
 
Gelet op het verzoek tot heroverweging van de heer Mohamed AZOUZI van 22/10/2017; 
 
Gelet op het tweede verzoek tot heroverweging van de heer Mohamed AZOUZI van 26/11/2017; 
 
Gelet op de antwoorden van de aanvragers van 04/10/2017 waarbij ze hun privémail hebben 
doorgegeven; 
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Overwegende dat artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens in het algemeen het recht op privacy waarborgen; 
 
Gelet op het advies van de CTB n°194.17 van 15/09/2017 dat het volgende stelt: 

 
"De commissie is van mening dat de gemeente erover moet waken dat de documenten 

die ze verspreidt geen informatie bevat over het privéleven van de betrokken personen; 
 
Ze meent dat de volgende elementen beschouwd moeten worden als betrekking 
hebbende op het privéleven: vorige beroepen, vorige werkgevers, familiale situatie, 
persoonlijk adres, bezoldiging. 
 
Bijgevolg is de Commissie van mening dat de fiches van de bruto jaarlonen met 
betrekking tot de functies die uitgeoefend worden in een kabinet, verondersteld dat die 
bestaan, in dat opzicht weggelaten moeten worden uit de publicatie"; 

 
Overwegende dat om deze redenen de fiche met het bruto jaarloon, de vorige beroepen en de 
vorige werkgevers van de beambten niet aan de aanvragers mogen worden meegedeeld; 
 
Overwegende dat iedere schepen over een halftijdse secretaris beschikt die is aangeduid en 
bezoldigd volgens diploma, waaraan in het statuut van het gemeentepersoneel een 
salarisbarema is verbonden. 
 
Overwegende dat voor het kabinet van de burgemeester de tabellen die bij onderhavige 
beraadslaging gevoegd zijn voor iedere legislatuur de functies weergeven die eraan verbonden 
zijn evenals de datums waarop de beambten in en uit dienst zijn getreden, hun graad van 
tewerkstelling en, indien van toepassing, de reden voor hun vertrek;  
Overwegende dat het huidige organigram van het Kabinet van de burgemeester (situatie op 
31/12/2017) ook bij onderhavige beraadslaging gevoegd is; 
 
Overwegende dat de beambten van de Kabinetten van de burgemeester en schepenen bij 
arbeidsovereenkomst worden aangeduid, dat ze in het bestuur als statutaire of als contractuele 
werknemers worden opgenomen en dat ze voor een bepaalde periode naar deze Kabinetten 
worden afgevaardigd; 
 
Overwegende dat er geen enkel afgeleid mandaat is waarvoor de beambten van de Kabinetten 
zijn aangeduid; 
 
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 weigeren de fiches met het bruto jaarloon, de vorige beroepen en de vorige werkgevers van 
de beambten mee te delen; 

- de aanvragers erop te wijzen dat: 
o iedere schepen over een halftijdse secretaris beschikt die is aangeduid en bezoldigd 

volgens diploma, waaraan in het statuut van het gemeentepersoneel een 
salarisbarema is verbonden; 

o de beambten van de Kabinetten van de burgemeester en schepenen bij 
arbeidsovereenkomst worden aangeduid, dat ze in het bestuur als statutaire of als 

http://www.raadvst-consetat.be/
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contractuele werknemers worden opgenomen en dat ze voor een bepaalde periode 
naar deze Kabinetten worden afgevaardigd; 

- hun voor iedere legislatuur de tabellen over te maken met de functies die met het Kabinet van 
de burgemeester verbonden waren evenals de datums waarop de beambten in en uit dienst 
zijn getreden, hun graad van tewerkstelling en, indien van toepassing, de reden voor hun 
vertrek; 

- hun het huidige organigram van het Kabinet van de burgemeester (situatie op 31/12/2017) 
over te maken; 

- hun erop te wijzen dat er geen enkel afgeleid mandaat is waarvoor de beambten van de 
Kabinetten zijn aangeduid; 

- deze beraadslaging per mail aan de aanvragers over te maken op de adressen die ze op 
04/10/2017 hebben meegedeeld; 

- om deze beraadslaging op de website van de gemeente te publiceren. 

 
 

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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NIVEAU BEGIN EIND voltijds/halftijds/4/5T VERTREK

Hulpbediende 13/02/2001 Halftijds

Administratief adjunct 1/02/2001 Halftijds

Bestuurssecretaris 1/01/1999 Halftijds

Hulpbediende 1/07/1994 Halftijds

Hulpbediende 4/12/2002 30/11/2006 Halftijds Ontslag

NIVEAU BEGIN EIND voltijds/halftijds/4/5T VERTREK

Administratief assistent halftijds

Administratief adjunct halftijds

Bestuurssecretaris halftijds

Administratief assistent 7/10/2007 halftijds Overplaatsing

Administratief adjunct 20/09/2010 halftijds

Administratief secretaris 1/09/2011 halftijds

Bestuurssecretaris 17/10/2011 halftijds

Administratief adjunct 13/02/2012 halftijds

NIVEAU BEGIN EIND voltijds/halftijds/4/5T VERTREK SCHEPENEN

Administratief assistent 1/09/2017 halftijds Ontslag Me Nahum

Administratief adjunct 31/12/2012 halftijds Pensioen Me Molenberg

Bestuursecretaris 31/12/2012 halftijds overplaatsing dhr. Frankignoul

Administrateif secretaris 30/04/2014 halftijds Ontslag

Administratief adjunct 6/01/2014 halftijds overplaatsing

Bestuursecretaris 10/03/2014 halftijds dhr. Lienart

Bestuursecretaris 6/10/2014 5/10/2016 halftijds Pensioen

Administratief assistent 16/02/2015 halftijds dhr. Bott

Bestuursecretaris 7/09/2015 halftijds (vervanging)

Bestuursecretaris 25/01/2018 halftijds Ontslag

Bestuursecretaris 1/02/2018 halftijds Ontslag dhr. Thayer

Bestuursecretaris 1/01/2013 halftijds dhr. Thayer

Administrateif secretaris 7/01/2013 halftijds Me Destree-Laurent

Administratief assistent / halftijds Statutair ambtenaar Me Molenberg

Administratief assistent / halftijds GECO-beambte Me Nahum

SAMENSTELLING VAN HET SECRETARIAAT VAN DE SCHEPENEN

LEGISLATUUR 2000-2006

LEGISLATUUR 2006-2012

LEGISLATUUR 2012-2018 (situatie op 15/02/2018)

Opmerking: wanneer de begin- of eindkolom leeg is, betekent dit dat de beambte tijdens een van de 

vorige legislatuurperiodes aangeworven werd of dat hij zijn functie verlaten heeft tijdens een van de 

volgende legislatuurperiodes.
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NIVEAU BEGIN EIND voltijds/halftijds/4/5T VERTREK

Arbeider 1/12/1994 voltijds

Hulpbediende 1/07/1997 voltijds

Bestuurssecretaris 16/07/2001 voltijds

Bestuurssecretaris 4/02/2002 13/10/2006 voltijds Ontslag

Bestuurssecretaris 16/09/2002 31/10/2006 voltijds Ontslag

Bestuurssecretaris 3/01/2005 voltijds

Administratief assistent 1/01/2006 10/03/2006 halftijds Ontslag

Administratief assistent 4/01/2006 30/06/2006 halftijds Ontslag

Administratief assistent 15/12/2006 voltijds

NIVEAU BEGIN EIND voltijds/halftijds/4/5T VERTREK

Arbeider voltijds

Hulpbediende voltijds

Bestuurssecretaris 31/01/2007 voltijds Overplaatsing

Bestuurssecretaris 14/02/2010 voltijds Overplaatsing

Administratief assistent 19/10/2009 voltijds Ontslag

Administratief adjunct 18/01/2007 31/12/2009 voltijds Overplaatsing

Administratief secretaris 5/11/2007 voltijds

Bestuurssecretaris 1/02/2008 30/06/2011 halftijds Pensioen

Bestuurssecretaris 11/02/2008 voltijds

1ste Adviseur 1/07/2008 voltijds

Administratief secretaris 17/08/2009 voltijds

Administratief adjunct 1/01/2010 4/5T

NIVEAU BEGIN EIND voltijds/halftijds/4/5T VERTREK

Arbeider 31/03/2015 voltijds Pensioen

Hulpbediende 31/12/2012 voltijds overplaatsing

Administrateif secretaris voltijds

Bestuurssecretaris voltijds

1ste Adviseur 31/03/2017 voltijds Pensioen

Administratief secretaris voltijds

Administratief adjunct 4/5T

Administrateif secretaris 21/01/2013 4/5T

Hulpbediende 1/06/2013 voltijds

Administrateif secretaris 10/03/2014 31/07/2014 voltijds Einde van de vervanging

Arbeider 1/04/2015 voltijds

LEGISLATUUR 2012-2018 (situatie op 31/12/2017)

LEGISLATUUR 2006-2012

LEGISLATUUR 2000-2006

SAMENSTELLING VAN HET KABINET VAN DE BURGEMEESTER


