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Cathy MARCUS, Patrick DEBOUVERIE, Carlo LUYCKX, Willem STEVENS, Thierry VAN
CAMPENHOUT, Alain HUTCHINSON, Yasmina NEKHOUL, Schepenen ;
Catherine FRANCOIS, Vincent HENDERICK, Maria NOVALET, Jean SPINETTE, Hassan ASSILA,
Victoria VIDEGAIN SANTIAGO, Yvan BAUWENS, Victoria DE VIGNERAL, Myriem AMRANI,
Catherine MORENVILLE, Barbara DE RADIGUÉS DE CHENNEVIÈRE, Klaas LAGROU, Mohssin
EL GHABRI, Bernard GUEU TOUNA, Michel LIBOUTON, Hassan OUIRINI, Vagelinna MAGLIS,
Gemeenteraadsleden ;
Laurent PAMPFER, Gemeentesecretaris.

 
Saïd AHRUIL, Schepen ;
Alain MARON, Rodolphe d'UDEKEM d'ACOZ, Pedro CALDEIRINHA RUPIO, Khalid MANSOURI,
Eva LAUWERS, Elsa BAILLY, Christophe SOIL, Anne MORIN, Aziz ALBISHARI,
Gemeenteraadsleden.

Zitting van 22.06.17

#Onderwerp : Beslissing met betrekking tot de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de
Brusselse openbare mandatarissen.#

Openbare zitting

Logistiek en organisatie van de vergaderingen

Gelet op de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen
van de Brusselse openbare mandatarissen.
 
Overwegende dat het openbaar bestuur centraal in het nieuws en in het politieke debat staat;
 
Overwegende dat de eis van de bevolking naar meer transparantie wat betreft de bezoldiging van de
verkozenen legitiem is;
 
Overwegende dat krachten artikel 7 van de bovenvermelde ordonnantie het College van Burgemeester en
Schepenen jaarlijks een verslag stuurt naar de toezichthoudende overheid met een overzicht van de
bezoldigingen en voordelen van alle aard, evenals alle representatiekosten die aan haar openbare
mandatarissen worden toegekend; een lijst van alle reizen waaraan elk van haar openbare mandatarissen
heeft deelgenomen in het kader van de uitoefening van hun functies; en een inventaris van alle openbare
opdrachten;
 
Overwegende dat krachtens artikel 7 elkeen het recht heeft om het in het vorige lid bedoelde verslag in te
kijken;
 
Overwegende dat het Brussels Parlement een uit haar leden samengestelde werkgroep rond ‘Deugdelijk
bestuur’ heeft opgericht;
 
Overwegende dat ter zake het Brussels Parlement momenteel werk maakt van de verbetering van de
transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, met inbegrip van
de lokale overheden, door de momenteel in de eerder vermelde ordonnantie voorziene verplichtingen aan te
scherpen;
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BESLIST:
 
1. Te anticiperen op het parlementaire werk in het vlak van ‘Deugdelijk bestuur’ door het College van
Burgemeester en Schepenen opdracht te geven tot:
 
·  het publiceren op de website van de gemeente van het verslag (uitgave 2016) bedoeld in artikel 7 van de
ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de
Brusselse openbare mandatarissen;
 
·  het onder een tab “transparantie” duidelijk zichtbaar online plaatsen op de website van de gemeente binnen
de kortst mogelijke termijn van volgende informatie (uitgaande van de meest recente cijfers, c.q. 2016):
de aan de leden van het College van Burgemeester en Schepen betaalde bezoldigingen en toegekende
voordelen van alle aard (belastbare bedragen);
 
de representatiekosten van de leden van het College van Burgemeester en Schepenen;
 
de lijst van de in het kader van hun functie door de leden van het College van Burgemeester en Schepenen
verrichte reizen;
 
de aan de leden van de gemeenteraad betaalde zitpenningen (belastbare bedragen);
 
de bezoldigingen (belastbare bedragen) van de leden van de Gemeenteraad en van het College van
Burgemeester en Schepenen van functies uitgeoefend in verenigingen, instellingen en intercommunales uit
hoofde van het statuut van gemeentelijk mandataris;
 
de lijst van de door de gemeente gesubsidieerde vzw's, onder een specifieke rubriek, buiten de mededeling
via de bijlagen bij het gemeentelijke begroting; 

de lijst van de mandaten die opgeoefend worden door de gemeentelijke mandatarissen in de vzw's die voor
meer dan 50% door gemeentelijke subsidies gefinancierd worden;
 
een aanwezigheidslijst van de mandatarissen op de gemeenteraden tijdens de lopende zittingsperiode;
 
2. de Raad voor Maatschappelijk Welzijn uit te nodigen om in dezelfde lijn te liggen; 
 
3. dat de bovenvermelde inlichtingen betreffende de OCMW ook op de gemeentelijke website gepubliceerd
zullen worden.
 

25 stemmers : 25 positieve stemmen.

Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER  

Burgemeester,

Charles PICQUÉ
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