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De ordonnantie van 12 januari 2006 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de 

transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brussels openbare mandatarissen die, 

ter herinnering eveneens van toepassing is op de Bergen van Barmhartigheid, bepaalt in zijn 

artikel 7 dat het beheersorgaan van de instelling binnen 3 maanden na het einde van ieder 

kalenderjaar een schriftelijk jaarverslag moet bekendmaken dat moet omvatten: 

 

- een gedetailleerd overzicht van de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en alle 

representatiekosten die aan haar openbare mandatarissen toegekend zijn; 

- een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van de 

uitoefening van zijn functies heeft deelgenomen; 

- een inventaris van alle overheidsopdrachten die de instelling toegewezen heeft met 

vermelding, per opdracht, van de begunstigden en de vastgelegde bedragen, ongeacht of 

de opdracht met of zonder bevoegdheidsdelegatie toegewezen is. 

 

Artikel 7 verduidelijkt dat een ieder het recht heeft om dit verslag in te kijken. 

 

Een verslag werd dus opgesteld voor het jaar 2017 en er wordt aan de Raad van Bestuur 

voorgesteld dit verslag in bijlage van bijgevoegd besluit te bekrachtigen. 

 

 

De Raad, 

 

Gelet op de ordonnantie van 12 januari 2006 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare 

mandatarissen; 

 

Gelet op de wet van 30 april 1848 houdende weder inrichting van de Bergen van 

Barmhartigheid aangevuld met het organiek reglement bepaald door de Gemeenteraad van de 

Stad Brussel op datum van 19 december 1994 dat voorziet dat de Berg van Barmhartigheid 

van Brussel beheerd wordt door een Raad van Bestuur van vijf personen benoemd door de 

Gemeenteraad en waarvan twee leden zijn van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 

Welzijn, dat de Raad van Bestuur zijn Voorzitter kiest onder zijn leden en dat de Raad van 

Bestuur wordt bijgestaan in zijn taak door een Raad van afgevaardigd waarnemers van zes 

personen aangeduid door de Gemeenteraad van de Stad Brussel; 

 

Overwegend dat de bezoldigingen van de leden van de Raad van Bestuur op dezelfde basis 

bepaald worden als deze voorzien voor de leden van de Gemeenteraad van de Stad Brussel; 

 

Overwegend dat momenteel de leden van de Raad van Bestuur dus een presentiegeld van 

47,93€ bruto krijgen voor elke vergadering van de Raad van Bestuur waarop ze aanwezig 

zijn, dat dit bedrag verbonden wordt aan de spilindex 138,01 (=100 %) en onderworpen wordt 



aan het algemeen regime van mobiliteit volgens de wijzigingen van de index van de 

consumptieprijzen het overeenkomt met 77,09€ in de huidige voorwaarden van afrekening; 

 

Overwegend dat deze presentiegelden onderworpen zijn aan de bedrijfsvoorheffing en dat de 

Berg van Barmhartigheid de sociale bijdrage aan de RSVZ op deze bezoldiging betaalt en 

ingericht door de wet van 13 juli 2005; 

 

Overwegend dat de Burgemeester – Voorzitter van rechtswege van de instelling, momenteel 

geen bezoldiging of voordeel in natura of representatiekosten ontvangt behalve presentiegeld 

voor elke vergadering van de Raad van Bestuur waarop hij aanwezig is; 

 

Overwegend dat sinds 06 mei 2011 de Voorzitter van de Berg van Barmhartigheid een 

maandelijks bedrag van 1.906,28€ ontvangt; 

 

Overwegend dat dit bedrag werd teruggebracht tot 992,00€ vanaf 01 november 2017; 

 

Overwegend dat deze vergoeding ook stijgt in functie van de evolutie van de 

consumptieprijzen en aan de bedrijfsvoorheffing onderhevig is en dat de Berg van 

Barmhartigheid ook de sociale bijdrage aan de RSVZ op deze bezoldiging betaalt en ingericht 

door de wet van 13 juli 2005; 

 

Overwegend dat momenteel de werktuigen ter beschikking gesteld van de Voorzitter in de 

uitoefening van zijn mandaat een bureau en zijn meubilair zijn; 

 

Overwegend dat in 2017 noch de Burgemeester – Voorzitter van rechtswege, noch de 

Voorzitter, noch een ander lid van de Raad van Bestuur geniet van een representatiegeld of 

voordeel in natura;  

 

Overwegend dat artikel 4 §1 van de ordonnantie van 12 januari 2006 van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de 

Brusselse openbare mandatarissen voorziet dat binnen de maand van zijn installatie het 

beheersorgaan van iedere openbare instelling een algemene beslissing goedkeurt met het oog 

op de vaststelling van: 

- het bedrag van de bezoldigingen, voordelen van alle aard, representatiekosten ten gunste 

van de openbare mandatarissen; 

- de werkinstrumenten die ter beschikking gesteld worden van de openbare mandatarissen 

om hun mandaat uit te oefenen; 

 

Overwegend dat het dus aan de Raad van Bestuur toebehoort deze algemene beslissing goed 

te keuren; 

 

beslist 

 

1. het bedrag van de presentiegelden en vergoedingen te bepalen van zijn openbare 

mandatarissen zoals nu vastgesteld te weten: 

 

voor de Burgemeester – Voorzitter van rechtswege : 

- geen bezoldiging of voordeel in natura of representatiekosten behalve presentiegeld voor 

elke vergadering van de Raad van Bestuur waarop hij aanwezig is. 

 



voor de Voorzitter: 

- een forfaitaire vergoeding gelijk aan 1.906,28€ voor de periode van 01 januari 2017 tot 31 

oktober 2017 en aan 992,00€ voor de maanden november en december 2017 in de huidige 

voorwaarden van afrekening, deze vergoeding toenemend in functie van de evolutie van de 

consumptieprijzen, wordt ze onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing, de Berg van 

Barmhartigheid betaalt bovendien de sociale bijdrage aan de RSVZ op deze bezoldiging en 

ingericht door de wet van 13 juli 2005. 

- geen enkel voordeel in natura noch representatiegeld. 

 

voor de Leden van de Raad van Bestuur: 

- een presentiegeld van 47,93€ bruto voor elke vergadering van de Raad van Bestuur waarop 

ze aanwezig zijn. Dit bedrag is verbonden aan de spilindex 138,01 (=100 %) en is 

onderworpen aan het algemeen regime van mobiliteit volgens de wijzigingen van de index 

van de consumptieprijzen en aan de bedrijfsvoorheffing. Aan de huidige voorwaarden van 

afrekening komt het presentiegeld overeen met 77,09€, de Berg van Barmhartigheid neemt 

bovendien de sociale bijdrage aan de RSVZ op deze bezoldiging ten laste en ingericht door de 

wet van 13 juli 2005. 

 

geen enkel voordeel in natura noch representatiegeld voor 2017 

 

 

2. de werktuigen te bepalen die ter beschikking gesteld worden van de Voorzitter in de 

uitoefening van zijn mandaat te weten: 

- een bureau en zijn meubilair met computer. 

 

 

3. deze informatie te bezorgen aan de Heer Gemeentesecretaris van de Stad Brussel. 
 

 


