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Claude Carels, Carla Dejonghe, Francis Delpérée, Odile Callebaut, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 25.04.17

#Onderwerp : GR - Motie betreffende het oprichten van een kadaster van de bezoldigingen voor de
gemeentelijke vertegenwoordigers in publieke en semi-publieke structuren, V.Z.W.’s en afgeleide
structuren, voorgesteld door Dhr. Aurélien DE BAUW, Dhr. Aymeric de LAMOTTE, Mw. Anne-
Charlotte d’URSEL, Dhr. Jean-Claude LAES en geamendeerd door het College van Burgemeester en
Schepenen#

Openbare zitting

DE RAAD,
Gelet op het dossier betiteld "Motie betreffende het oprichten van een kadaster van de bezoldigingen voor de
gemeentelijke vertegenwoordigers in publieke en semi-publieke structuren, V.Z.W.’s en afgeleide
structuren", ingeschreven op de dagorde van de Gemeenteraad op verzoek van Dhr. Aurélien DE BAUW,
Dhr. Aymeric de LAMOTTE, Mw. Anne-Charlotte d’URSEL, Dhr. Jean-Claude LAES, gemeenteraadsleden ;
Gelet op het amendement op deze motie, in zitting voorgesteld door het College van Burgemeester en
Schepenen en voorgelegd aan de diverse groeperingen die de Gemeenteraad samenstellen ;
Gehoord Dhr. Jean-Claude LAES, gemeenteraadslid, evenals de respectievelijke interventies van Dhr. Benoit
CEREXHE, burgemeester, en van Dhr. Aurélien DE BAUW, gemeenteraadslid ;
BESLUIT de volgende geamendeerde motie goed te keuren :
"Motie betreffende het oprichten van een kadaster van de bezoldigingen voor de gemeentelijke
vertegenwoordigers in publieke en semi-publieke structuren, V.Z.W.’s en afgeleide structuren
De Gemeenteraad van Sint-Pieters-Woluwe,
Overwegende de recente actualiteit en vragen rond het bestuur in intercommunales en V.Z.W.’s ;
Overwegende de legitieme eisen van de bevolking tegenover de politieke wereld ;
Overwegende de onbetwistbare eis naar transparantie en goed gebruik van de openbare middelen ;
Overwegende het recht van elke burger om te weten aan welke structuren de gemeente Sint-Pieters-Woluwe
de uitoefening van bepaalde van haar taken delegeert, evenals de identiteit van de vertegenwoordigers
binnen publieke en semi-publieke structuren en in afgeleide structuren ;
Overwegende dat de ordonnantie van 12.01.2006 het recht geeft aan elke burger om de rekeningen op te
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vragen aan diens vertegenwoordigers, met inbegrip van deze in het kader van opdrachten die door de
gemeente gedelegeerd werden ;
Rekening houdende met de momenteel lopende werkzaamheden in het Brussels Parlement over de thematiek
van de transparantie en goed bestuur ;
BESLUIT :

1. volgens de in punt 4 bepaalde modaliteiten, de gemeentelijke V.Z.W.’s uit te nodigen om een
hoofdstuk "Bestuur" in te voegen in hun jaarverslag (vanaf het verslag met betrekking tot het
dienstjaar 2017), dat volgende zaken bevat :

het financieel regime dat van toepassing is op hun mandatarissen, met name het bedrag van de
bezoldigingen, van de voordelen van alle aard, van de representatiekosten en van de
terugbetalingen die ze genieten ;

een overzicht van de aanwezigheidsgraad op de verschillende vergaderingen ;

het jaarlijks gestort bedrag aan elk van de mandatarissen.

Onder de betrokken V.Z.W.’s moet verstaan worden de V.Z.W.’s zoals bedoeld in de omzendbrief
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23.03.2006 betreffende de ordonnantie van
12.01.2006 van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement op de transparantie van de bezoldigingen en
voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, te weten :

een V.Z.W. die voor meer dan de helft van zijn middelen gefinancierd wordt door de
gemeente ;

een V.Z.W. waarvan het beheer onderworpen is aan de voogdij van de gemeente ;

een V.Z.W. waarvan meer dan de helft van de leden van de algemene vergadering of van de
raad van bestuur hetzij aangeduid is door de gemeente, hetzij gemeentelijke mandatarissen zijn.

Opgemerkt dient te worden dat deze criteria niet cumulatief zijn. Beantwoorden aan één enkel
criterium volstaat dus om onder het toepassingsgebied van deze maatregel te vallen.

2. de intercommunales en de semi-publieke structuren waar de gemeente lid van is uit te nodigen om
aan dezelfde verplichtingen te voldoen ;

3. een hoofdstuk "Bestuur" in te voegen in het jaarverslag van de gemeente ter gelegenheid van de
voorstelling van de rekening (vanaf het verslag met betrekking tot de rekening van het dienstjaar
2017), dat volgende zaken bevat :

het financieel regime dat van toepassing is op de Burgemeester, op de Schepenen, op de
Gemeenteraadsleden, op de Voorzitter en op de leden van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn, met name het bedrag van de bezoldigingen, van de voordelen van alle aard, van de
representatiekosten en van de terugbetalingen die ze genieten ;

een overzicht van de aanwezigheidsgraad op de verschillende commissies en zittingen van de
Gemeenteraad ;

de jaarlijks gestort bedragen aan elk van de mandatarissen.

4. het Schepencollege te mandateren om een brief te sturen naar alle V.Z.W.’s, intercommunales en
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semi-publieke structuren zoals hierboven beschreven om hen te vragen om in hun jaarverslag een
hoofdstuk "Bestuur" in te voegen en om informatie te verschaffen over de bezoldigingen, voordelen
van alle aard, representatiekosten en terugbetalingen waarvan de gemeentelijke vertegenwoordigers
die er in zetelen kunnen genieten (al naargelang, in de algemene vergadering, in de raad van bestuur
of in het bureau), in een formaat dat hen door de gemeente zal bezorgd worden ;

5. een tabblad "transparantie" te voorzien op de website van de gemeente die alle info bevat waarvan
sprake hierboven.".

De Raad keurt de geamendeerde motie goed.
29 stemmers : 29 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Georges Mathot  

De d.d. Voorzitter, 
(g) Michel Vandercam

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Sint-Pieters-Woluwe, 03 mei 2017

De Gemeentesecretaris,

Georges Mathot  

Voor de Burgemeester :
De afgevaardigde Schepen,

Benoît Cerexhe
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