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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 NAHUM, DESTREE-
LAURENT, de HH. MATGEN, THAYER, LIENART, JAQUEMYNS, Schepenen en de Hr LAMBERT, 
Gemeentesecretaris. 
 
Verontschuldigd : Mwe MOLENBERG  
 
Vergadering van 16.11.17 
 

 
#Onderwerp : Transparencia  – Openbaarheid van bestuur – Wolu info – 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 die op 1/10/2017 werd gesteld op de website www.transparencia.be; dat deze beoogt 
om informatie te bekomen over het maandblad Wolu info.  
 
Gelet op de als volgt geformuleerde vraag: 
 
“ 1/ Wie is de drukker en wat bedragen de kosten voor het drukken en verspreiden van elke maandeditie? 
2/ Wat is de maandelijkse oplage en is deze constant? 
3/ Welke bedragen worden er gevraagd voor de commerciële betalende reclame en wil mij a.u.b. de kopie 
van de contracten bezorgen die werden getekend met deze klanten sinds de oprichting van het 
gemeenteblad? 
4/ Wie is mevrouw Rossignol Françoise (bevoegdheden, voormalige werkgever,…en op welke manier werd 
zij aangeworven? 
5/ Wanneer werd ze aangeworven en met welk type arbeidscontract (bedrijfsauto, brandstofkaart, andere 
voordelen …) ? 
6/ Gaat u overwegen om een volledig tweetalige editie uit te geven als respect voor de Nederlandstalige 
minderheid van uw gemeente?”; 
 
Overwegende dat Wolu info gepubliceerd wordt in twee edities, een in het Frans en een in het Nederlands, 
in overeenstemming met de gecoördineerde wetten op het taalgebruik in bestuurszaken van 18 juli 1966; 
 
Overwegende dat voor de Franse uitgave van Wolu Info de volgende informatie gegeven kan worden: 
  
30.000 exemplaren - 10 nummers per jaar – de oplage blijft het hele jaar dezelfde 

Drukker aangesteld voor 2017: IPM PRINTING - Nestor Martinstraat 40 - 1083 Brussel 

http://www.transparencia.be/


 

 

De kosten voor het drukken variëren in functie van het aantal pagina’s, en het al dan niet bijvoegen van 

een bijlage: van 11.339,80€ tot 13.167,30€ btw inbegrepen per nummer 

Distributie: 2904€ btw inbegrepen 

Overwegende dat voor de Nederlandse uitgave van Wolu Info de volgende informatie gegeven kan 

worden: 

1700 exemplaren – 10 nummers per jaar  - de oplage blijft het hele jaar dezelfde 

Drukker aangesteld voor 2017: IPM PRINTING - Nestor Martinstraat 40 - 1083 Brussel 

De kosten voor het drukken variëren in functie van het aantal pagina’s, en het al dan niet bijvoegen van 

een bijlage: van 1896,34€ tot 1990,68 € btw inbegrepen per nummer 

Distributie: van 569 tot 611€ afhankelijk van het gewicht 

Overwegende dat met betrekking tot de publiciteit de opnamevolgorde met tarieven bij onderhavige 
beraadslaging wordt gevoegd; 
 
Overwegende dat de eventuele contracten met de klanten niet meegedeeld kunnen worden aan de 
aanvrager; dat deze contracten immers informatie over het privéleven bevatten; 
 
Overwegende dat artikel 22 van de grondwet en artikel 8 van de Europese Conventie van de Rechten van 
de Mens in het algemeen het recht op respect voor de privacy garanderen; 
 
Gelet op het advies van de commissie voor toegang tot bestuursdocumenten  nr. 194.17 van 15/09/2017 
stellende dat: 
 
“De Commissie is van mening dat de gemeente erover moet waken dat de documenten die ze meedeelt 
geen informatie bevatten met betrekking tot het privéleven van de betrokken personen; 
 
Zij is van mening dat de volgende elementen beschouwd moeten worden als behorende tot de privésfeer: 
vorige beroepen, vorige werkgevers, gezinssituatie, persoonlijk adres, salaris. 
 
Dientengevolge is de Commissie van mening dat de loonbriefjes met het jaarlijkse brutoloon voor functies 
uitgeoefend in een kabinet, indien ze al bestaan, niet bekendgemaakt mogen worden”; 
 
Overwegende dat om deze redenen de informatie met betrekking tot de bevoegdheden en vorige 
werkgevers van mevrouw Rossignol niet doorgegeven zullen worden aan de aanvrager; 
 
Overwegende dat desalniettemin mevrouw Rossignol statutair is en dus vergoed wordt in 
overeenstemming met het personeelsstatuut; 
 
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 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 aanvrager te verduidelijken dat Wolu info gepubliceerd wordt in twee edities, een in het Frans en 
een in het Nederlands, in overeenstemming met de taalwetten; 
 
- om de aanvrager de volgende informatie te geven: 
 

 voor Wolu Info in het Frans : 
  

 30.000 exemplaren - 10 nummers per jaar – de oplage blijft het hele jaar dezelfde 

 Drukker aangesteld voor 2017: IPM PRINTING - Nestor Martinstraat 40 - 1083 

 Brussel 

 De kosten voor het drukken variëren in functie van het aantal pagina’s, en het al dan niet 

bijvoegen van een bijlage: van 11.339,80€ tot 13.167,30€ btw inbegrepen per nummer 

 Distributie: 2904€ btw inbegrepen 

 Voor Wolu Info in het Nederlands : 
 

 1700 exemplaren – 10 nummers per jaar  - de oplage blijft het hele jaar dezelfde 

 Drukker aangesteld voor 2017: IPM PRINTING - Nestor Martinstraat 40 - 1083 

 Brussel 

 De kosten voor het drukken variëren in functie van het aantal pagina’s, en het al dan niet 

bijvoegen van een bijlage: van 1896,34€ tot 1990,68 € btw inbegrepen per nummer 

 Distributie: van 569 tot 611€ afhankelijk van het gewicht 1700 

 
- om bij onderhavige beraadslaging de invoegvolgorde met publiciteitstarieven te voegen; 
 
- om te weigeren de eventuele contracten met de klanten mee te delen; 
 
- om te weigeren informatie te geven met betrekking tot de bevoegdheden en vorige werkgevers van 
mevrouw Rossignol; 
 
- om de aanvrager mee te delen dat mevrouw Rossignol statutair is en dus betaald wordt in 
overeenstemming met het personeelsstatuut; 
 
- om onderhavige beraadslaging te publiceren op www.transparencia.be als antwoord op de vraag; 
 

Aldus beslist in vergadering 
 

 
De Gemeentesecretaris, De Burgemeester, 
(get.) Patrick LAMBERT (get.) Olivier MAINGAIN 

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


 

 

 
Voor eensluidend uittreksel : 

 
          

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester 
        
 
Patrick LAMBERT Olivier MAINGAIN 

 

  



 

 

 

Wolu info 2017 
Gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe 

Reclame-inlassing 
‘Wolu Info’, het informatiemagazine van de gemeente verschijnt 10 x/jaar in het 

begin van de maand. (Geen editie in juli en augustus) 

Het wordt verdeeld in alle bussen van Sint-Lambrechts-WoIuwe en ter beschikking gesteld van het 

publiek op verschillende plaatsen in de gemeente, op 29.000 exemplaren. 

De inlassingen worden in vier kleuren gedrukt. 
 

Technische inlichtingen en prijzen ZIE ACHTERZIJDE. 

Gelieve contact op te nemen met ons om de beschikbaarheden te zien VOOR u de opdracht tot 

inlassing invult. 

De opdracht tot inlassing en het materiaal voor publicatie moeten in ons bezit zijn de 20e van de maand 
voor verschijning. 

 

OPDRACHT TOT INLASSING nr. ……. 
Ondergetekende:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bedrijf: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adres : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BTW-nr.:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e-mail:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

0  Module A 0 Module B 0 Module C 0 Module D 0 Module E 

0 Module F 0 Module G 0 Module H  0 Module I  

 

In Wolu Info 2017 0 15 jan. - 15 feb. 0 15 feb. – 15  maart 

0 15 maart -  15 apr.     0  15 apr. - 15 mei 0 15 mei —15 juni   0  15 juni — 15 sept. 0 15 sept. - 15 okt. 

 0  15 okt. - 15 nov. 0  15 nov. - 15 dec.  0 15 dec. 2017 — 15 jan. 2018 

 
Voor de prijs van €…………………….. 

 

Opgemaakt te ………………………….. op ……………………………. 

Stempel van het bedrijf Handtekening 

 

 

Gemeentebestuur - Paul Hymanslaan 2 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 

Dienst informatie Communicatie: tel. 02.774.35.61 - fax: 02.761.27.44 

wolupub@woluwe1200.be 
 

 

mailto:wolupub@woluwe1200.be


 

 

 

 

TARIEVEN PER EDITIE (excl. B.TW.) 

Module A ....................................................................,..........................€ 825 
L 22 cm X H 29,7 cm 

 

Module B .............................................................................................€ 415 
L 19,7 cm X H 13,4 cm 

 

Module C...............................................................................................€ 385 
L 11,8 cm X H 16,5 cm 

 

Module D .....................................................................................€ 310 
L 16,7 cm X H 9 cm 

 

Module E..............................................................................................€ 245 
L 13 cm X H 9 cm 

 

Module F ......................................................................................€ 160 
L 7,4 cm X H 8 cm 

 

Module G .......................................................................................................................€ 150 
 

Module H ......................................................................................€ 240 
L 6,3 cm X H 18,4 cm 

 

Module I................................................................................................€ 260 
L 7,3 cm X H 16,5 cm 

 
Layout.............................................................€ 100 

(door grafici van de Dienst Informatie-Communicatie) 
 
 

Vanaf 3 edities ............................................................................................           10% korting 
 
 
 
 
 

 


