
JAARVERSLAG 2018 VAN DE VZW MABRU 
 

1. Overzicht van de bezoldigingen en voordelen alle aard evenals 
representatiekosten : 
 
Naar aanleiding van de regionale ordonnanties inzake de bezoldigingen in de publieke structuren zijn de 
bedragen die door de leden van de beheerorganen worden geïnd de volgende: 
 

 Voorzitter en Ondervoorzitter:  
bruto maandelijkse bezoldigingen : 300 € voor elke vergadering van het Permanent 

Bureau, de Beheerraad, de Algemene 
Vergadering en voorbereidende vergadering 
aan deze zittingen, waaraan ze effectief hebben 
deelgenomen 

 
 Beheerder lid van het Permanent Bureau en observator : 

zitpenning :    120 € per aanwezigheid aan het Permanent  
       Bureau  

80,20 € per aanwezigheid aan de Beheerraad  
  en de Algemene Vergadering 

 
 Andere beheerder (geen lid van het Permanent Bureau) en commissaris van de Stad 

Brussel:  :    
zitpenning :         80,20 € voor de vergaderingen waaraan ze 

deelnemen 
 
Er wordt geen ander bedrag of voordeel toegekend aan de beheerders ongeacht hun bevoegdheid. 
 
De samenstelling van de Beheerraad in 2018 is de volgende : 
 

 Voorzitter :  
 

Naam Bruto bedrag ontvangen 
in 2018 

Aantal vergaderingen 
waaraan hij heeft 

deelgenomen 
M. Michel BARNSTIJN 10.800 € 13 / 15 

 
 Ondervoorzitter : 

 
Naam Bruto bedrag ontvangen 

in 2018 
Aantal vergaderingen 

waaraan hij heeft 
deelgenomen  

M. Bernard DHONDT 4.500 € 11 / 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Beheerders leden van het Permanent Bureau : 
 

Naam Bruto bedrag 
ontvangen in 2018 

Aantal vergaderingen 
waaraan hij/zij heeft 

deelgenomen 
M. Laurent DELVAUX 320,20 € 3 / 15 
Mevr. Delphine HOUBA1 120 € 1 / 9 
M. Michel LEFEVER 1.520,80 € 15 / 15 
Mevr. Fatima MOUSSAOUI 1.280,80 € 13 / 15 
M. Lionel RIGOLET 1200,60 € 12 / 15 
Mevr. Lydia MUTYEBELE2 880,40 € 9/15 

 
 Observator : 

 
Naam Bruto bedrag 

ontvangen in 2018 
Aantal vergaderingan 

waaraan hij heeft 
deelgenomen 

M. Patrick MATTELE 1520,80 € 15 / 15 
 

 Andere beheerders (geen leden van het Permanent Bureau) : 
 

Naam Bruto bedrag 
ontvangen in 2018 

Aantal vergaderingen 
waaraan hij/zij heeft 

deelgenomen 
M. Florent BAUDEWYNS 320,80 € 4/5 
M. Alain COURTOIS 0,00 € 2/5 
M. Marc LAUWERS 160,40 € 2/5 
Mevr. Marion LEMESRE 0,00 € 0/5 
Mevr. Naima MAÂTI 320,80 € 4/5 
M. Mohammed MECHBAL3 80,20 € 1/2 
M. Charles UYTTENDAELE 160,40 € 2/5 
M. Bart VAN NIEUWENHOVE 80,20 € 1/5 
M. Rudi WALDERS 160,40 € 2/5 
M. Khalid ZIAN 0,00 € 1/5 

 
 Commissarissen van de Stad Brussel (nemen deel aan de Beheerraad en de Algemene Vergadering) : 

 
Naam Bruto bedrag 

ontvangen in 2018 
Aantal vergaderingen 

waaraan hij heeft 
deelgenomen 

M. Shafik BANDALI 0,00 € 0/5 
M. Mohammed BOUKANTAR 80,20 € 1/5 

 
Naast hun bezoldigingen of zitpenningen ontvangt geen enkele beheerder, observator of commissaris 
van de Stad Brussel een voordeel in natura (geen telefoon, geen GSM, geen tankkaart, geen voertuig, 
geen forfaitaire vergoeding) in het kader van zijn missie. 
 
De voorzitter Michel Barnstijn had een mobiele telefoon en een telefoonabonnement te zijner 
beschikking . 
Geen enkel lid van het Permanent Bureau en de Beheerraad dienden vertegenwoordigingskosten in bij 
de vzw Mabru. 

                                                
1 Tot 19 juni 2018. 
2 Sinds 19 juni 2018. 
3 Neemt enkel deel aan de Algemene Vergadering. 



 
2. Lijst van de reizen waaraan mandatarissen deelnamen : 
 
De voorzitter Michel Barnstijn ging naar Barcelona van 16 tot 18 april 2018 om deel te nemen aan de 
conferenties georganiseerd door de Wereldunie van de groothandelsmarkten (World Union of Wholesale 
Markets - WUWM), alsook naar Hamburg op 10 december 2018 voor werkvergaderingen. 
 
3. Inventaris van de openbare aanbestedingen afgesloten in 2018 : 
 
In maart 2013 had de vzw Mabru een advies gekregen van de heer Raf De Pessemier, consultant voor 
openbare aanbestedingen van de firma RDP Consulting, over de volgende vraag: "Is de vzw Mabru 
onderworpen aan de wetgeving inzake openbare aanbestedingen?». 
Dit advies, dat u in 2014 werd toegezonden, werd herlezen en goedgekeurd door de huidige directeur 
van de afdeling voor openbare aanbestedingen van de Brusselse toezichthoudende autoriteit, Mijnheer 
Yves Cabuy. 
 
In november 2018 werd een tweede advies uitgebracht door Meester Kim Möric PhD, specialist op het 
gebied van overheidsopdrachten, volgens welke Mabru vzw geen aanbestedende entiteit is in de zin 
van de wet van 17 juni 2016. 
 
 
4. Lijst van de publieke mandatarissen die zetelen in de vzw Mabru : 
 
Zijn politieke mandatarissen en leden van de beheerorganen van de vzw Mabru: 
 

- M. Michel BARNSTIJN, voorzitter, beheerder, raadslid OCMW. 
- Mevr. Marion LEMESRE, beheerster, Schepen. 
- Mevr. Naima MAÂTI, beheerster, Gemeenteraadslid. 
- M. Mohammed BOUKANTAR, commissaris, Gemeenteraadslid. 
- M. Alain COURTOIS, beheerder, Eerste Schepen. 
- M. Khalid ZIAN, beheerder, Gemeenteraadslid, vervolgens Schepen. 
- Mevr. Delphine HOUBA, beheerster, raadslid OCMW. 
- Mevr. Fatima MOUSSAOUI, beheerster, Gemeenteraadslid. 
- Mevr. Lydia MUTYEBELE, beheerster, Gemeenteraadslid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opgemaakt te Brussel op 23 april 2019     M. BARNSTIJN 

Voorzitter van de vzw Mabru 
 


