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Vergadering van 14.12.17 
 

 
#Onderwerp : Transparencia – Openbaarheid van bestuur – Veiligheidsregisters van het 

sportcomplex Poseidon - Ontwerp van antwoord (raadpleging ter plaatse en 
weigering) - 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 op 01/10/2017 werd gesteld op de website www.transparencia.be; dat deze 
beoogt om in elektronische vorm een kopie te bekomen van de laatste twee versies van het 
veiligheidsregister van het zwembad van het complex Poséidon, bevattende onder andere de 
conformiteit van de technische installaties van het zwembad en de verslagen van de bezoeken van 
de hulpdiensten en brandweer en de asbestinventaris; 
 
Gelet op de vraag tot herbeschouwing van 26/11/2017; 
 
Overwegende dat in overeenstemming met het advies van de CTB van 23 februari 2017, waarin 
wordt verduidelijkt dat “met betrekking tot het antwoord dat gegeven moet worden op de vraag, de 
overheid vrij is om al dan niet gebruik te maken van het platform “Transparencia” en artikel 5 van de 
wet van 12/11/1997 met betrekking tot de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten, 
de twee laatste asbestinventarissen van de gebouwen en het programma tot beheersing van de 
blootstellingsrisico’s aan asbest geraadpleegd kunnen worden bij de interne dienst preventie, op 
afspraak per telefoon/e-mail op het volgende adres/nummer: 02/761.27.77 
s.nkouakoue@woluwe1200.be; 
 
Overwegende dat met betrekking tot de registers inzake de conformiteit van de elektrische installaties 
van het zwembad Poseidon, hij wordt verwezen naar het besluit van het college van burgemeester en 
schepenen van 14/12/2017, gepubliceerd op de website Transparencia, als antwoord op een andere 
vraag van de heer AZOUZI die de titel draagt “Vraag om verduidelijking over de conformiteit van de 
elektrische installaties van het gemeentelijk zwembad van Sint-Lambrechts-Woluwe”; 
 
Overwegende dat de aanvrager trouwens kennis heeft van de beraadslaging van de gemeenteraad 

van 22 mei 2017 waarbij hij kennis heeft genomen van de beslissing van het college van 
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burgemeester en schepenen om een contract af te sluiten via een onderhandelde procedure zonder 

bekendmaking met betrekking tot het conform maken van de elektrische installatie van het 

sportcomplex Poseidon; dat deze hem werd meegedeeld op het platform Transparencia als antwoord 

op een andere van zijn hiervoor vernoemde vragen; 

Overwegende dat wat het brandveiligheidsregister betreft er geen enkele kopie noch raadpleging 
wordt toegestaan.  
 
Overwegende dat de overheid kan afwijken van artikel 32 van de  grondwet om veiligheidsredenen en 
met het oog op het behoud van het hoger algemeen belang; dat deze mogelijkheid wordt bevestigd 
door het advies van de CTB van 23 februari 2017, op pagina 8; 

 
Overwegende dat het dossier met betrekking tot de brandpreventie wordt opgemaakt in 

overeenstemming met hoofdstuk III van de Wet op het welzijn op het werk en artikel III.3-24 ervan 

waarvan de inhoud als volgt luidt: 

 « Art.  III. 3-24. De werkgever houdt een dossier bij genaamd “brandpreventiedossier". 
 
  Dit dossier bevat: 
 
  1° het document bedoeld in artikel III.3-5 dat de resultaten bevat van de risicoanalyse en de 
preventiemaatregelen;  
 
  2° het document dat de organisatie van de brandbestrijdingsdienst beschrijft; 
 
  3° de procedures opgemaakt in uitvoering van artikel III.3-23; 
 
  4° het evacuatieplan bedoeld in artikel III.3-13; 
 
  5° het interventiedossier bedoeld in artikel III.3-21; 
 
  6° de vaststellingen gedaan naar aanleiding van de evacuatieoefeningen bedoeld in artikel 
III.3-26, § 2, tweede lid; 
 
  7° een lijst van beschermingsmiddelen tegen brand die beschikbaar zijn op de arbeidsplaats 
en hun situering op een plan; 
 
  8° de datums van de controles en de onderhoudsbeurten van de beschermingsmiddelen 
tegen brand, van de gas-, verwarmings- en airconditioningsinstallaties en van de elektrische 
installaties, evenals de vaststellingen gedaan tijdens deze controles; 
 
  9° de lijst van eventuele individuele afwijkingen die aan de werkgever werden verleend op 
basis van artikel 52 van het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming; 
 
  10° de adviezen verstrekt door: 
  a) de bevoegde preventieadviseur, en in voorkomend geval, de preventiearbeidsgeneesheer; 
  b) het Comité; 
  c) de openbare hulpdienst; 
 
  11° de informatie die eventueel werd overgemaakt op vraag van de openbare hulpdienst 
inzonderheid voor het opmaken van het noodplan en het interventieplan, bedoeld in het 
koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen. 
 
Dit dossier wordt bijgewerkt. Het wordt ter beschikking gehouden van het Comité, van de 

met het toezicht belaste ambtenaren en van de openbare hulpdiensten. “ (onze 

onderstreping) 
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Overwegende dat gezien deze inhoud en het dreigingsniveau, uitgevaardigd door het OCAD (niveau 
3), de gemeente geen toegang zal geven tot deze informatie; dat er immers een risico bestaat dat 
door deze documenten te publiceren op internet of ze ter plaatse te laten raadplegen, deze gegevens 
in handen kunnen vallen van mensen met kwade bedoelingen; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de veiligheid wil verzekeren van de 
bevolking van de gemeente en de scholen op haar grondgebied; 

 
Overwegende dat onderhavige beraadslaging gepubliceerd zal worden op de website van 
Transparencia, als antwoord op de vraag; 

 
Overwegende dat onderhavig document verstuurd wordt onder alle voorbehoud en zonder nadelige 
erkentenis; 
 
Overwegende dat er beroep aangetekend kan worden tegen onderhavige beslissing bij de Raad van 
State binnen een termijn van 60 dagen, te tellen vanaf onderhavige kennisgeving; 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 raadpleging ter plaatse toe te laten van de twee laatste asbestinventarissen en van het 
programma tot beheersing van de blootstellingsrisico aan asbest van het zwembad Poseidon 
op afspraak per telefoon/e-mail op het volgende adres/nummer: 02/761.27.77 
s.nkouakoue@woluwe1200.be; 

- om de raadpleging te weigeren en ook het bekomen van de kopie van het 
brandveiligheidsregister om de voornoemde veiligheidsredenen; 

- om te verwijzen naar de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen van 
14/12/2017 met betrekking tot de conformiteit van de elektrische installatie van het zwembad 
Poseidon; 

- om onderhavige beraadslaging te publiceren op de website www.transparencia.be.  
 
 

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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