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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 

 
Uittreksel van het register der beraadslagingen van het College van burgemeester en 

schepenen 
 
 

Aanwezig: Isabelle Molenberg, Michèle Nahum, Eric Bott, Jacqueline Destrée-Laurent, Xavier 
Liénart, Jean-François Thayer, Philippe Jaquemyns, Delphine De Valkeneer, 
Schepen(en); Patrick Lambert, Gemeentesecretaris. 

 
Verontschuldigd: Olivier Maingain, Burgemeester; 

Gregory Matgen, Schepen 
Benoît Vandersmissen, dd gemeentesecretaris. 

 
Zitting van 06.06.2019 
 
 
#Betreft: Openbaarheid van bestuur - Samenstelling van de kabinetten van de burgemeester, de 
schepenen en van de voorzitter van OCMW - Ontwerp van antwoord - Goedkeuring.# 
 
 
HET COLLEGE, 
 
Gelet op artikel 32 van de Grondwet; 
 

Gelet op de wet van 12/11/1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en de 
gemeenten, zoals gewijzigd; 

Gelet op de vraag van 07/05/2019 van mevrouw Ariane THIEBAUT: 
 
"Beste gemeente van Sint-Lambrechts-Woluwe, 

Ik zou graag in antwoord op deze e-mail en in elektronische vorm de lijst ontvangen van de leden van 
de kabinetten van de burgemeester, de schepenen en de voorzitter van het OCMW vanaf 2006 tot op 
heden (d.w.z. de 2 vorige legislaturen + de huidige). 

Van iedere medewerker of externe expert van deze kabinetten, wens ik het volgende te kennen: 
 

• Zijn identiteit; 
• De datum waarop hij in, en eventueel uit, dienst is getreden; 
• De modaliteit van zijn tewerkstelling (interne detachering, externe detachering, 

arbeidsovereenkomst enz.); 
• Het volume van zijn tewerkstelling (voltijds, halftijds, enz...); 
• Zijn titel en bevoegdheden en/of competenties; 
• Zijn barema; 
• De eventueel afgeleide mandaten waarvoor de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe hem 

heeft aangeduid. 
 

Met de meeste hoogachting, 

Ariane THIEBAUT »; 

Overwegende dat artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens in het algemeen het recht op eerbiediging van het 
privéleven waarborgen; 
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Gelet op het advies van de CTB nr. 194.17 van 15/09/2017 waarin wordt gesteld dat: 

"De Commissie is van mening dat de gemeente erop moet toezien dat de documenten die 
zij meedeelt geen informatie bevatten die betrekking heeft op het privéleven van de 
betrokken personen; zij is van mening dat de volgende elementen moeten worden 
beschouwd als betrekking hebbend op het privéleven: vroegere beroepen, vroegere 
werkgevers, gezinssituatie, persoonlijk adres, bezoldiging. 

Bijgevolg is de Commissie van oordeel dat de bruto jaarlonen die betrekking hebben op 
de in een onderneming uitgeoefende functies, indien deze bestaan, als zodanig niet 
openbaar mogen worden gemaakt"; 

Overwegende dat de identiteit van het gemeentepersoneel om deze redenen niet aan de aanvrager 
zal worden meegedeeld; 

Overwegende dat op de website van de gemeente, te weten www.woluwe1200.be, onder het 
tabblad "Lokale democratie", "Openbaarheid van bestuur", een besluit van het college van 
24/01/2019 is gepubliceerd, getiteld "Administratief en geldelijk statuut van het niet-onderwijzend 
personeel"; dat verzoeker daarin de schaal van het personeel van het gemeentebestuur zal 
aantreffen; 

Overwegende dat het College verzoeker reeds de samenstelling van de kabinetten van 
burgemeester en schepenen van 2000 tot 2018 heeft meegedeeld; dat dit besluit is gepubliceerd op 
de website van de gemeente, te weten www.woluwe1200.be, onder het tabblad "Lokale 
democratie", "Openbaarheid van bestuur": "Samenstelling van de kabinetten van burgemeester en 
schepenen - college van 22/02/2018"; dat verzoeker hiernaar wordt verwezen; 
 
Overwegende dat voor de huidige zittingsperiode de volgende wijzigingen hebben 
plaatsgevonden: 
 

• in het kabinet van de burgemeester zijn één voltijdsequivalent (VTE) administratief 
medewerker (niveau C) en één VTE-werknemer (niveau D) vervangen door één VTE-
werknemer (niveau D); 

• in het kabinet van de schepenen heeft de secretaresse van de heer THAYER ontslag 
genomen en is zij op 18/02/2019 vervangen door een halftijds administratief 
medewerkster (niveau C); 

• Overwegende dat, wat het personeel van het OCMW betreft, de aanvrager zich 
rechtstreeks tot het OCMW dient te wenden, hetzij per e-mail info@cpas.woluwe1200.be, 
hetzij per post, Karrestraat 27 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. 

 

Overwegend dat tegen dit besluit beroep kan worden aangetekend bij de Gewestelijke Commissie 
voor de toegang tot bestuursdocumenten, ingesteld bij het besluit van 30/03/1995 betreffende de 
openbaarheid van bestuur; dat tegelijkertijd een verzoek om heroverweging kan worden gericht 
aan de gemeente; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 9 van de wet van 12/11/1997, de Commissie haar 
advies meedeelt aan de aanvrager en aan de betrokken administratieve overheid binnen een 
termijn van dertig dagen na ontvangst van het verzoek; dat bij gebreke aan mededeling binnen de 
voorgeschreven termijn, het advies buiten beschouwing wordt gelaten; 

Overwegende dat de administratieve autoriteit haar besluit om het verzoek om herziening in te 
willigen of af te wijzen binnen vijftien dagen na ontvangst van het advies of na het verstrijken van 
de termijn waarbinnen het advies had moeten worden uitgebracht, aan de aanvrager (en aan de 
commissie) meedeelt; dat, indien deze mededeling niet binnen de voorgeschreven termijn wordt 
gedaan, de autoriteit wordt geacht het verzoek te hebben afgewezen; 
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Overwegende dat de aanvrager, in overeenstemming met de wetten gecoördineerd door het 
koninklijk besluit van 12/01/1973, tegen deze beslissing beroep kan aantekenen bij de Raad van 
State binnen een termijn van 60 dagen te rekenen vanaf de betekening van de beslissing; dat dit 
ingediend wordt bij verzoekschrift dat met een ter post aangetekende brief toegezonden wordt naar 
het volgende adres: Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, of via de elektronische 
procedure (zie hiervoor de rubriek "e-procedure" op de website http://www.raadvst-consetat.be ); 
 
BESLIST: 
 

- te weigeren om de identiteit van de leden van de kabinetten mee te delen; 
- de aanvrager door te verwijzen naar de vorige antwoorden van het College die 

toegankelijk zijn op de website van de gemeente, te weten www.woluwe1200.be , onder 
de tab “Lokale democratie”, “Openbaarheid van bestuur: Administratieve en financiële 
status van niet-onderwijzend personeel” - College van 24/01/2019 » en «Samenstelling 
van de kabinetten van burgemeester en wethouders - College van 22/02/2018”; 

- aan te geven dat de volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden voor de huidige 
legislatuur: 

o in het kabinet van de burgemeester zijn één voltijdsequivalent (VTE) 
administratief medewerker (niveau C) en één VTE-werknemer (niveau D) 
vervangen door één VTE-werknemer (niveau D); 
o in het schepenambt heeft de secretaresse van de heer THAYER ontslag genomen 
en is zij op 18/02/2019 vervangen door een halftijds administratief medewerker 
(niveau C); 

- de aanvrager te verzoeken zich, wat het personeel van het OCMW betreft, rechtstreeks tot 
het OCMW te wenden, hetzij per e-mail info@cpas.woluwe1200.be , hetzij per post, 
Karrestraat 27 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. 

- de huidige 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 
Sint-Lambrechts-Woluwe 

 
 De gemeentesecretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
 
 Patrick Lambert Olivier Maingain 


