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De burgemeester, 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 110 dat bepaalt:  
 

"De burgemeester kan de ondertekening van bepaalde stukken schriftelijk 
opdragen aan een of meer leden van het college van burgemeester en 
schepenen. Die opdracht kan te allen tijde door de burgemeester worden 
herroepen. 
 
De schepen aan wie de opdracht is gegeven, moet boven zijn handtekening, 
naam en functie melding maken van die opdracht."; 

 
 

KENT DE VOLGENDE OPDRACHTEN TOE: 
 
 

Mevr. Elise Willame, eerste schepen, mag de volgende akten 
medeondertekenen: 
 

- de eensluidende afschriften van de beraadslagingen van het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeenteraad tot regeling van een 
dossier in de domeinen Onderwijs (met inbegrip van de Academie en het 
IAPS), Buitenschoolse Activiteiten en Lokale Economie.  

 
 

De heer Alain Lefebvre, schepen, mag de volgende akten medeondertekenen: 
 

- de eensluidende afschriften van de beraadslagingen van het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeenteraad tot regeling van een 
dossier in de domeinen Stedenbouw en Leefmilieu (behalve Mobiliteit en 
Openbare Netheid); 

- de plannen in bijlage bij stedenbouwkundige vergunningen of 
milieuvergunningen;  

- de ontvangstbewijzen voor de aanvragen van stedenbouwkundige of 
milieuvergunningen en de mededelingen waarin het dossier onvolledig 
verklaard wordt en de brieven waarin verzocht wordt om aanvullende 
inlichtingen; 

- de brieven ter overmaking aan alle leden van de overlegcommissie en 
aan de adviesinstanties die moeten worden geraadpleegd in het kader 
van specifieke vergunningsaanvragen; 

- de brieven waarin aan de aanvragers van vergunningen bijkomende 
inlichtingen zoals wijzigingsplannen worden gevraagd; 

- de verzoeken tot betaling van de dossiertaksen; 
- de stedenbouwkundige inlichtingen; 
- de processen-verbaal van openbare onderzoeken en overlegcommissies; 
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- de brieven betreffende de energieprestaties van gebouwen, met 
uitzondering van degene die betrekking hebben op de gemeentelijke 
infrastructuren; 

- de brieven betreffende de behandeling van dossiers die door de 
aanvragers zonder gevolg werden gelaten, uitgezonderd indien het gaat 
om dossiers betreffende regularisatieaanvragen; 

- de brieven betreffende de toelage voor de werkingskosten van de 
overlegcommissies;  

- de brieven met verzoek tot betaling van de bouwbelasting, van de 
belasting op het openen van een dossier en van de door het college 
opgelegde stedenbouwkundige lasten; 

- de toezending van stukken aan Leefmilieu Brussel, Perspective 
Brussels, Brussel Stedelijke Ontwikkeling (urban.brussels), de 
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Brussel 
Mobiliteit; 

- de brieven betreffende de toewijzingen van huis- en 
brievenbusnummers gericht aan het CIBG, aan de ontvanger van de 
post en aan het NGI en om het even welke andere instantie die deze 
informatie vraagt (VOO, Sibelga enz.); 

- de brieven betreffende de bescherming van de titel van het beroep van 
architect die worden gericht aan de gouverneur van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest; 

- de brieven gericht aan de Orde van Architecten in verband met de 
aanvraagdossiers van stedenbouwkundige vergunning;  

- de brieven ter overmaking in verband met de aanvraagdossiers van 
stedenbouwkundige en milieuvergunning die worden verstuurd naar 
het stedenbouwkundig college, het milieucollege, de gewestregering, de 
Raad van State en de advocaten van de gemeente.  

 
Mevr. Eloïse Defosset, schepen, mag de volgende akten medeondertekenen: 
 

- de eensluidende afschriften van de beraadslagingen van het college van 
burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad tot regeling van 
een dossier in de domeinen Animaties, Sport alsook tot regeling van een 
dossier in de domeinen Bevolking en Burgerlijke Stand;  

- de nota's en brieven in verband met de voorbereiding of de uitvoering 
van de beslissingen van het college met betrekking tot het gebruik van 
de gemeentelijke sportinfrastructuur; 

- de nota's en brieven ter kennisgeving van beslissingen van het college 
betreffende de goedkeuring of weigering van aanvragen voor 
manifestaties waarvoor materieel ontleend moet worden of 
gemeentelijke infrastructuren gebruikt worden; 

- de nota's en brieven ter kennisgeving van beslissingen van het college 
of van de burgemeester betreffende de goedkeuring of weigering van 
aanvragen voor evenementen waarvoor openbare wegen al dan niet 
afgesloten moeten worden of personeelsleden ter beschikking gesteld 
moeten worden, tenzij deze beslissingen gekoppeld zijn aan 
voorwaarden die afwijken van een reglement of een gedragsregel; 
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- de uitnodigingen voor terugkerende ceremonies (bv. Ik maak mijn 
gemeente mooier), recepties en evenementen; 

- de lijst met overlijdens die regelmatig doorgestuurd wordt naar de FOD 
Financiën; 

- de brieven ter kennisgeving van de toewijzing van een concessie in volle 
grond op het gemeentelijk kerkhof.  

 
 
 
Mevr. Florence Couldrey, schepen, mag de volgende akten medeondertekenen: 
 

- de eensluidende afschriften van de beraadslagingen van het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeenteraad tot regeling van een 
dossier in de domeinen Peuterzorg, Volksgezondheid en Dierenwelzijn.  

 
De heer Didier Molders, schepen, mag de volgende akten medeondertekenen: 
 

- de eensluidende afschriften van de beraadslagingen van het college van 
burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad tot regeling van 
een dossier in de domeinen Preventie, Solidariteit, Sociale Coördinatie, 
Senioren, Tewerkstelling en Beroepsopleiding; 

- de brieven met de uitnodiging om een gemeentelijke toelage te genieten 
voor een van deze aangelegenheden, de verzending van formulieren om 
zulke steun te genieten.   

 
De heer Matthieu Pillois, schepen, mag de volgende akten medeondertekenen: 
 

- de eensluidende afschriften van de beraadslagingen van het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeenteraad tot regeling van een 
dossier in de domeinen Openbare ruimte (met inbegrip van Openbare 
Netheid en Groendienst), Mobiliteit en Jeugd;  

 
De heer Michel Blampain, schepen, mag de volgende akten 
medeondertekenen: 
 

- de eensluidende afschriften van de beraadslagingen van het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeenteraad tot regeling van een 
dossier in de domeinen infrastructuur en gemeentegebouwen, 
gemeentelijk energiebeleid (gebouwen en dienstvoertuigen), huisvesting 
(gemeentelijke Grondregie en strijd tegen leegstaande en onbewoonbare 
gebouwen, waarbij administratieve politiebesluiten de bevoegdheid blijven van 
de burgemeester) en Europese zaken.  

 
Mevr. Lieve Jorens, schepen, en, indien zij verhinderd is, Elise Willame, eerste 
schepen, mogen de volgende akten medeondertekenen: 
 

- de eensluidende afschriften van de beraadslagingen van het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeenteraad tot regeling van een 



 4

dossier in de domeinen Nederlandstalige Zaken, 
Informaticaontwikkeling, Diversiteit en Gelijke Kansen.  

 
Mevr. Elise Willame wat betreft het Kleuter- en Lager Onderwijs, de Academie, 
het Institut de Formation professionnelle en de Buitenschoolse Activiteiten en 
mevr. Florence Couldrey wat betreft Peuterzorg mogen de hierna genoemde 
documenten, formulieren en attesten medeondertekenen: 
 
FRANSE GEMEENSCHAP 
 
7/01  AANVRAAG VOORSCHOT 
7/A  BEOORDELINGSFICHE 
7/B  DIENSTSTATEN 
7/03 en bis  AANGIFTE VAN CUMULATIE BINNEN HET ONDERWIJS 
7/03ter  AANVRAAG TOT MACHTIGING VAN CUMULATIE 
7/04  VERDELING VAN DE PERSONEELSLEDEN IN HET KLEUTER- EN 
HET BASISONDERWIJS  
7/04bis  VERDELING VAN ALLE BIJZONDERE LEERMEESTERS 
7/05  VERKLARING VOOR DE INAANMERKINGNEMING VAN DIENSTEN 

BEWEZEN IN HET ONDERWIJS GESUBSIDIEERD DOOR DE 
FRANSE GEMEENSCHAP (...). 

7/06  VAD-FORMULIER- WIJZIGING VAN PRESTATIES WEGENS VERLOF, 
AFWEZIGHEID OF  DISPONIBILITEIT 
7/07  TBSVP-FORMULIER - WIJZIGING VAN PRESTATIES WEGENS 
DISPONIBILITEIT WEGENS PERSOONLIJKE AANGELEGENHEDEN 
VOORAFGAAND AAN HET PENSIOEN 
7/09  KLACHT 
8/01  OVERZICHT VAN AFWEZIGHEDEN WEGENS ZIEKTE, 
MOEDERSCHAPSVERLOF EN ARBEIDSONGEVAL OF ONGEVAL OP 
 WEG NAAR HET WERK VAN VASTBENOEMD PERSONEEL 
8/02  OVERZICHT VAN AFWEZIGHEDEN WEGENS ZIEKTE, 
MOEDERSCHAPSVERLOF EN ARBEIDSONGEVAL OF ONGEVAL OP 
 WEG NAAR HET WERK VAN TIJDELIJK PERSONEEL 
3  OVERZICHT VAN NIET-REGLEMENTAIR GEWETTIGDE 
AFWEZIGHEDEN  
9  AANVRAAG TOT AFWIJKING VAN DE 
NATIONALITEITSVOORWAARDE 
11/01  AANVRAAG TOT AFWIJKING VAN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 13 
VAN DE WET VAN 30.07.63 HOUDENDE  DE TAALREGELING IN HET 
ONDERWIJS (1e taal)  
11/02  AANVRAAG TOT AFWIJKING VAN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 13 

VAN DE WET VAN 30.07.63 HOUDENDE DE TAALREGELING IN HET 
ONDERWIJS (2e taal)  

12/01 VERKLARING BETREFFENDE DE AANWERVING VAN EEN 
PERSOON DIE HOUDER IS VAN EEN VOLDOENDE GEACHT 
BEKWAAMHEIDSBEWIJS VAN  GROEP B 
IMM01 AANVRAAG TOT ERKENNING VAN DE TALENKENNIS VAN EEN 
LEERKRACHT DIE ZIJN FUNCTIE UITOEFENT  IN HET 
IMMERSIEONDERWIJS - VOLDOENDE KENNIS VAN HET FRANS 
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IMM02 TALENKENNIS VAN HET PERSONEEL DAT LESGEEFT IN DE 
IMMERSIETAAL -  AANVRAAG TOT AFWIJKING OP BASIS VAN 
ARTIKEL 4§3 VAN HET DECREET VAN 17.07.2003 … 
 
RVA 
 
C131A WERKLOOSHEIDSBEWIJS VOOR DE 
INACTIVITEITSUREN  
C131A-ONDERWIJS  WERKLOOSHEIDSBEWIJS VOOR DE 

INACTIVITEITSUREN IN GEVAL VAN 
  TEWERKSTELLING ALS LEERKRACHT 
C131B AANGIFTE VAN ARBEID IN EEN DEELTIJDSE 
ARBEIDSREGELING 
C131B-ONDERWIJS AANGIFTE VAN ARBEID IN EEN DEELTIJDSE 
ARBEIDSREGELING ALS LEERKRACHT 
C61 AANVRAAG LOOPBAANONDERBREKINGSUITKERING 
C61 FS AANVRAAG LOOPBAANONDERBREKINGSUITKERING: 
OUDERSCHAPSVERLOF - 
  MEDISCHE BIJSTAND - PALLIATIEVE ZORGEN 
 
VARIA 
 
SOLLICITATIES ANTWOORDBRIEVEN  
MUTUALITEIT   ATTESTEN VOOR ZIEKTE- EN 
MOEDERSCHAPSUITKERINGEN 
O.N.E.  INKOMENSATTESTEN VOOR CRECHE (Bijlage 2)   
TERUGBETALING  BIJLAGE 1 - SCHULDVORDERINGEN - NOTA AAN DE 
DIENST FINANCIËN 
VERVOERSKOSTEN   
 
HET JONGE KIND - ONE. 
  
- DRIEMAANDELIJKSE FICHES ONE; 
- 101-FORMULIEREN ONE; 
- SUBSIDIEAANVRAAG AAN ONE ; 
- FISCALE ATTESTEN VOOR AFTREK VAN OPVANGKOSTEN; 
- DOCUMENTEN CESI – FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN; 
- DIENSTATTESTEN; 
- DOCUMENTEN TER OVERMAKING AAN DE MUTUALITEITEN 

 
Brieven betreffende de verplichte vaccinaties 
 
Oproepingen van de PLAPACO.  
 
documenten van het IAPS te richten aan de FG: aanvragen voor de opening 
van opleidingseenheden (vereenvoudigd document 8bis), aanvragen tot 
afwijking voor bekwaamheidsbewijzen (zonder nummer), aanvragen tot 
afwijking voor nationaliteit 

 



 6

 
Elk lid van het college mag, in de aangelegenheden waarvoor hij/zij bevoegd 
is om beraadslagingen te ondertekenen, ook de volgende stukken 
ondertekenen: 
  

- de door de Dienst Financiën voorbereide mandaten voor de betaling van 
de facturen vallende onder de diensten die door hen geleid worden, 
evenals de bestelbonnen van de door het college van burgemeester en 
schepenen gegunde opdrachten voor bedragen die niet hoger zijn dan € 
5.000; 

- de brieven ter overmaking van akten, stukken en documenten aan de 
algemene en bijzondere toezichthoudende overheden; 

- de brieven voor de verzending van bestekken;  
- de brieven noodzakelijk voor het verkrijgen van de vrijgave van de 

borgtochten gesteld om de uitvoering van openbare aanbestedingen te 
garanderen; 

- de brieven ter kennisgeving van beslissingen van toewijzing en van de 
bestelbonnen aan de opdrachtnemers evenals de informatiebrieven voor 
de niet-geselecteerde inschrijvers of de inschrijvers wier offerte niet werd 
gekozen; 

- de subsidieaanvragen, brieven ter doorgifte van informatie aan de 
subsidiërende overheid voor de controle en de betaling van een subsidie, 
met inbegrip van de verklaringen van schuldvordering voor de betaling 
van eender welke subsidie.   

 
Oudergem, 01.04.2022   
 
 
 
 

Sophie de VOS 


