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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: Xavier Liénart, Schepen-Voorzitter. 
 Olivier Maingain, Burgemeester; 
 Isabelle Molenberg, Michèle Nahum, Jacqueline Destrée-Laurent, Jean-François Thayer,  
 Gregory Matgen, Philippe Jaquemyns, Delphine De Valkeneer, Schepen(en);  

Benoît Vandersmissen, Gemeentesecretaris d.d. 
 
Verontschuldigd:  Eric Bott, Schepen(en) 

Patrick Lambert, Gemeentesecretaris. 
 
Zitting van 28.07.2022 
 
 
#Betreft: Openbaarheid van bestuur – Gerechtsdeurwaarders – Contracten aanvraag - Ontwerp 
van antwoord - Goedkeuring.# 
 
 
HET COLLEGE, 

Gelet op artikel 32 van de Grondwet; 

Gelet op het gemeenschappelijke decreet en de 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 verzoek van de heer Mohamed Azouzi van 17/05/2022 verstuurd per email 
mohamed@transparencia.be 

 
Beste gemeente van Sint-Lambrechts-Woluwe, 
Beste leden van het College, 
Burgemeester Olivier MAINGAIN, 
 
In naam van artikel 32 van de Belgische Grondwet wens ik, in antwoord op deze e-mail, een kopie 
te ontvangen in elektronisch formaat van het administratief dossier van alle lopende contracten 
tussen ons gemeentebestuur en de kantoren van de gerechtsdeurwaarders. 
 
Evenals een kopie van de documenten waaruit blijkt op welke wijze de concurrentie is 
geraadpleegd (overheidsopdrachten en/of andere). 
 
Ik ben er zeker van dat ons gemeentebestuur veel belang hecht aan een transparant dagelijks 
beheer. 
 
Hoogachtend, 
 
AZOUZI Mohamed  
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.» 

 
Overwegende dat de verzoeker per e-mail van 19/05/2022 wordt verzocht zijn adres en 
identiteitsbewijs bij zijn verzoek te voegen om zijn verzoek als ontvankelijk te kunnen beschouwen; 
 
Overwegende dat de verzoeker, overeenkomstig artikel 18 § 2 van het gemeenschappelijk decreet en ordonnantie 
van 16/05/2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de 
Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen, geen 
gevolg heeft gegeven aan de e-mail van 19/05/2022; 
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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 
 
1. het verzoek van 17/05/2022 van Mohamed Azouzi niet-ontvankelijk te verklaren; 
2. de verzoeker per e-mail in kennis te stellen en de onderhavige beraadslaging te publiceren op de 

website van de gemeente, te weten www.woluwe1200.be onder de tab "Lokale democratie", 
"Openbaarheid van bestuur" - "Gerechtsdeurwaarders – Aanduiding - College van 28/07/2022". 

 
ALDUS BESLIST IN VERGADERING. 

 
 De gemeentesecretaris d.d., De burgemeester d.d., 
 (get.) Benoît VANDERSMISSEN (get.) Xavier LIENART 
 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 
Sint-Lambrechts-Woluwe 

 
 De gemeentesecretaris, De burgemeester, d.d., 
 
 
 
 
 Patrick LAMBERT Xavier LIENART 


