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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: Olivier Maingain, Burgemeester; 

Isabelle Molenberg, Michèle Nahum, Jacqueline Destrée-Laurent; Xavier Liénart, 

Jean-François Thayer, Schepen, Gregory Matgen, Philippe Jaquemyns,  

Delphine De Valkeneer, Schepen(en);  

Benoit Vandersmissen, Gemeentesecretaris d.d. 

 

Verontschuldigd: Eric Bott, Schepen; 

Patrick Lambert, Gemeentesecretaris. 

 

Zitting van 15/07/2021 

 

 

#Betreft: Openbaarheid van bestuur - Parkeerautomaten - Updaten van de kaartlezers - Integratie van 

contactloos betalen - Verzegeling van het muntmechanisme – Aanduiding van de leverancier: 

FLOWBIRD (voordien PARKEON) – Uitgave: 204.153,82 EUR incl. btw - Goedkeuring.# 

 

 

HET COLLEGE, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22/03/2021 tot goedkeuring van de voorwaarden, het 

geraamde bedrag en de gunningsprocedure (gunningsprocedure via onderhandeling zonder 

voorafgaande bekendmaking) van de opdracht voor de modernisering van de kaartlezers van de 

parkeerautomaten, de integratie van contactloos betalen en de verzegeling van het muntmechanisme; 

 

Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten en de daaropvolgende wijzigingen, in het 

bijzonder artikel 42, § 1- 1° d) ii) (de opdracht mag alleen aan een ondernemer worden gegund: 

ontbreken van mededinging om technische redenen); 

 

Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en concessies, en de 

latere wijzigingen ervan; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de gunning van overheidsopdrachten in de 

traditionele sectoren en de latere wijzigingen ervan; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot vaststelling van de algemene regels voor de 

uitvoering van overheidsopdrachten en de latere wijzigingen ervan; 

 

Gezien op het lastenboek nr. 2021-1727 betreffende de opdracht " Updaten van de kaartlezers - 

Integratie van contactloos betalen - Verzegeling van het muntmechanisme"; 

 

Overwegende dat het geraamde bedrag van deze opdracht 210.000 euro inclusief BTW bedraagt; 

 

Overwegende dat de onderneming FLOWBIRD (voorheen PARKEON), Lambroekstraat 5 A te 1831 

Diegem, is uitgenodigd om een offerte in te dienen; 

 

Overwegende dat een offerte is ontvangen van FLOWBIRD (voorheen PARKEON), Lambroekstraat 5 

A te 1831 Diegem, voor een bedrag van 204.153,81 euro inclusief BTW; 
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Overwegende dat, rekening houdend met bovenstaande elementen, wordt voorgesteld deze opdracht te 

gunnen aan de firma FLOWBIRD (voorheen PARKEON) (BE 0863.088.281), Lambroekstraat 5 A te 

1831 Diegem, voor een bedrag van 204.153,81 EUR inclusief BTW; 

 

Overwegende dat het krediet voor deze uitgaven is opgenomen in de buitengewone begroting van het 

begrotingsjaar 2021, in artikel 42400/745-51; 

 

Overwegende dat wordt voorgesteld om een bedrag van 210.000 EUR BTW vast te leggen; 

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 236; 

 

BESLIST: 

 de inschrijver FLOWBIRD (voorheen PARKEON) te selecteren die aan de kwalitatieve 

selectiecriteria voldoet; 

 de offerte van FLOWBIRD (voorheen PARKEON) als volledig en regelmatig te beschouwen; 

 de opdracht voor de modernisering van de kaartlezers van de parkeermeters, de integratie van 

contactloos betalen en de verzegeling van het muntmechanisme te gunnen aan de onderneming 

FLOWBIRD (voorheen PARKEON) (BE-0863.088.281), Lambroekstraat 5 A te 1831 Diegem, 

voor het gecontroleerd offertebedrag van 204.153,81 euro inclusief BTW; 

 de uitvoering van het contract te eisen onder de voorwaarden die in het lastenboek nr. 2021-

1727 zijn opgenomen. 

 de betaling goed te keuren door middel van het krediet dat is opgenomen in de buitengewone 

begroting voor het begrotingsjaar 2021, onder artikel 42400/745-51/8917, waarvoor een bedrag 

van EUR 210.000 inclusief BTW is vastgelegd. 

 

 

 

ALDUS BESLIST IN VERGADERING. 

 

 De gemeentesecretaris d.d., De burgemeester, 

 (get.) Benoit VANDERSMISSEN (get.) Olivier MAINGAIN 

 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 

Sint-Lambrechts-Woluwe 

 

 De gemeentesecretaris, In opdracht, de schepen 

 

 

 

 

 Patrick LAMBERT Xavier LIENART 
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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: Philippe Jaquemyns, Schepen-Voorzitter ; 

Olivier Maingain, Burgemeester ; 

Eric Bott, Jacqueline Destrée-Laurent, Xavier Liénart, Jean-François Thayer, Schepen(en); 

Patrick Lambert, Gemeentesecretaris. 

 

 
Verontschuldigd: Isabelle Molenberg, Michèle Nahum, Gregory Matgen, Delphine De Valkeneer, Schepen(en). 

 

Zitting van 14/04/2022 

 

 

#Betreft: Openbaarheid van bestuur - Parkeerautomaten - Updaten van de kaartlezers - Integratie 

van contactloos betalen - Verzegeling van het muntmechanisme - Verzoek om details over de 

aanwijzing van de leverancier - 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 het oorspronkelijke verzoek van de heer Azouzi van 26/09/2021 om een kopie te ontvangen 

van het volledige lastenboek van de onder punt 10 van de notulen van de gemeenteraadsvergadering; 

 

Gelet op het besluit van het College van 07/10/2021 om op de website van de gemeente, namelijk 

www.woluwe1200.be onder het tabblad "Lokale democratie", "Openbaarheid van het bestuur" - 

"Speciaal lastenboek voor parkeermeters voor de update van kaartlezers - Integratie van contactloos 

betalen - Beveiliging van muntstukken - College van 07/10/2021" het speciaal lastenboek voor 

parkeermeters voor de actualisering van kaartlezers - Integratie van contactloze betaling – Verzegeling 

van het muntmechanisme; 

 

Gelet op de toezending per e-mail azmo007@hotmail.com aan de heer Azouzi op 29/10/2021 van het 

uittreksel van de beraadslaging van de vergadering van het College van 07/10/2021, naast de 

publicatie ervan op de gemeentelijke website en de website Transparencia; 

 

Gelet op het aanvullende verzoek van de heer Azouzi van 25/03/2022 dat hij per e-mail request-2906-

2578d7ce@transparencia.be aan Juridische Zaken "affaires.juridiques@woluwe1200.be" heeft 

gezonden; 

 
"Beste Juridische Zaken - Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, 

Mevrouw Laure Van Varenberg, 

 

Ik heb uw antwoord inderdaad ontvangen. Toch zou ik willen weten hoeveel de inwoners van 

Woluwe precies hebben betaald voor de "Updaten van de kaartlezers - Integratie van contactloos 

betalen - Verzegeling van het muntmechanisme"? 

 

Het schijnt dat het bedrag hoger was dan 190.000 euro! 

 

 

mailto:azmo007@hotmail.com
mailto:request-2906-2578d7ce@transparencia.be
mailto:request-2906-2578d7ce@transparencia.be
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Kunt u mij ook de volledige gegevens verstrekken van de onderneming die deze interventies heeft 

uitgevoerd? 

 

Dank u voor het beantwoorden van mijn vraag. 

Kunt u de ontvangst van mijn vraag bevestigen? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

AZOUZI Mohamed 

1200 SLW”. 

 

 

Gelet op het besluit van het College van 15/07/2021 om de firma FLOWBIRD (voorheen 

PARKEON), Lambroekstraat 5 A te 1831 Diegem aan te wijzen voor de uitvoering van de opdracht 

"Parkeermeters - Updaten van de kaartlezers - Integratie van contactloos betalen - Verzegeling van het 

muntmechanisme en de uitgave van een bedrag van 204.153,81 EUR BTW inbegrepen vast te leggen; 

 

Overwegende dat de verzoeker tegen deze beslissing beroep kan instellen, 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 datum van de kennisgeving van de beslissing; dat het beroep 

wordt ingesteld door middel van een verzoekschrift dat aangetekend 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); 

 

BESLIST: 

op de website van de gemeente, te weten www.woluwe1200.be onder het tabblad "Lokale democratie" 

/ "Openbaarheid van bestuur" / - "Parkeermeters - Updaten van de kaartlezers - Integratie van 

contactloos betalen - Verzegeling van het muntmechanisme – Aanduiding van de leverancier - College 

van 14/04/2022" de volgende beraadslaging te publiceren; 

 uittreksel uit het register van de beraadslagingen van het College van burgemeester en 

schepenen van 15/07/2021; 

 en onderhavige beraadslaging. 

 

 

ALDUS BESLIST IN VERGADERING. 

 

 De gemeentesecretaris, De schepen-Voorzitter, 

 (get.) Patrick LAMBERT (get.) Philippe JAQUEMYNS 

 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 

Sint-Lambrechts-Woluwe 

 

 De gemeentesecretaris, De burgemeester, 

 

 

 

 

 

 Patrick LAMBERT Olivier MAINGAIN 

 

 

http://www.raadvst-consetat.be/
http://www.woluwe1200.be/
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