
College – 30.09.2021 – Uittreksel van dossier 38406  1/2 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 

 
Uittreksel van het register der beraadslagingen van het College  

van burgemeester en schepenen 
 
 

Aanwezig: Olivier Maingain, Burgemeester; 
Isabelle Molenberg, Michèle Nahum, Eric Bott, Jacqueline Destrée-Laurent; Xavier Liénart, 
Gregory Matgen, Philippe Jaquemyns, Delphine De Valkeneer, Schepen(en);  
Patrick Lambert, Gemeentesecretaris. 

 
Verontschuldigd: Jean-François Thayer, Schepen 
 
Zitting van 30/09/2021 
 
 
#Betreft: Openbaarheid van bestuur – Onderzoek Le Vif/Le Soir - Transparantie Gemeenteraden – 
Bijkomende aanvraag - Ontwerp van antwoord - Goedkeuring.# 
 
 
HET COLLEGE, 

Gelet op artikel 32 van de Grondwet; 

Gelet op de gemeenschappelijke decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 16/05/2019 
betreffende de openbaarheid van bestuur in de Brusselse instellingen; 

Gelet op de initiële vraag van 19/08/2021 van de heer Xavier COUNASSE, journalist bij Le Soir; 

Gelet op Beslissing van het College van 09/09/2021; 

Gelet op de bijkomende aanvraag via de website van Transparencia van 23/09/2021 van de heer 
Xavier COUNASSE, journalist bij Le Soir : 

“Beste, 

Bedankt voor uw gedetailleerd antwoord. Er is echter een punt dat ik wil verduidelijken, om zeker te zijn dat 
ik het goed begrijp. 

Op uw website staan voor de raadsvergadering van 20 september een aanvullende agenda en toelichtingen, 
die erg veel lijken op ontwerpnotulen (of ontwerp van beraadslag). Dit is een van de punten van onze vraag. 
Wat de initiële vraag betreft, het zijn dus alleen de bijlagen die door uw gemeente niet openbaar worden 
gemaakt, behoudens vergissing. Is dit juist? Is het betreffende dit punt dat u de minister en de CBT wenst te 
ondervragen? 

https://fr.woluwe1200.be/ordre-du-jour?doing_wp_cron=1630400066.9661240577697753906250  

Is het de eerste keer dat u toelichtende nota’s/ontwerpen van beraadslagingen publiceert (we vinden er geen 
spoor van voor de vorige raden in de lijst van documenten)? En publiceert u die een week voor de raad of 
enkel a posteriori? 

Bedankt voor deze aanvullende antwoorden, 

Voor het team Soir/Vif, 

Xavier Counasse (Le Soir)”; 

Overwegende dat de minister van voogdij en de CBT zich nog niet hebben uitgesproken over de 
initiële vraag die de rechten van de burgers beoogt gelijk te stellen met die van de 
gemeenteraadsleden, als bedoeld in artikel 87 van de nieuwe gemeentewet; 
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BESLUIT 

• aan te geven dat de bijlagen niet op de website van de gemeente staan, aangezien hiertoe geen 
wettelijke verplichting bestaat; de CBT en de minister van voogdij zijn hierover ondervraagd; 

• te preciseren dat de ontwerpen van beraadslaging sinds enkele jaren alleen voor de 
gemeenteraad worden gepubliceerd en worden vervangen door de notulen van de vergadering, 
na de goedkeuring ervan tijdens de volgende vergadering, zoals voorgeschreven in artikel 89, 
lid 5, van de nieuwe gemeentewet: “[Eenmaal aangenomen en ondertekend door de voorzitter 
van de vergadering (ord. 23.7.2012, M.B. 28.8.2012)] en de secretaris, wordt het proces-
verbaal van elke vergadering online gezet op de website van de gemeente.” 

• op de website van de gemeente, te weten www.woluwe1200.be onder de tab "Lokale 
democratie", "Openbaarheid van bestuur" / “Onderzoek Le Vif/Le Soir Openbaarheid 
Gemeenteraden - Bijkomende aanvraag - College van 30/09/2021” de volgende beraadslaging 
te publiceren: 

• en deze beslissing ter kennis te brengen van de verzoekers aan de maatschappelijke zetel van 
de dagbladen Le Soir en Le Vif en erop te wijzen dat tegen deze beslissing beroep kan worden 
aangetekend, overeenkomstig de wetten gecoördineerd door het koninklijk besluit van 
12/01/1973 betreffende de Raad van State, binnen een termijn van 60 dagen te rekenen vanaf 
de kennisgeving van de beslissing, en dat dit beroep moet worden ingesteld door middel van 
een verzoekschrift dat per aangetekende post wordt verzonden naar het volgende adres Raad 
van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Etterbeek, of via de elektronische procedure (zie de 
rubriek "e-procedure" op de website http://www.raadvst-consetat.be). 

 
 
 

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 
 


