
VERSLAG « OPENBAARHEID » 2019  
VAN DE VZW MABRU 

 
1. Beschrijving van de bevoegdheden, van de organisatie en de werkwijze van 
de vzw Mabru : 
 
Uittreksel van artikel 3 van hoofdstuk 2 van de statuten van de vzw Mabru, Doel :  
De vereniging heeft op het grondgebied van de Stad Brussel als oogmerk activiteiten te promoten, te 
ontwikkelen, te beheren die bestemd zijn om de goede organisatie in de hand te werken van de 
handelsactiviteiten betreffende de verkoop van fruit, groenten en eetwaren, de verkoop van gangbare 
goederen en daarmee samenhangende activiteiten.  
Haar oogmerk kan op allerlei manieren worden verwezenlijkt. Te dien einde kan de vereniging alle 
handelingen stellen welke geheel of ten dele verband houden met gezegde doelstellingen, of die de 
ontwikkeling of de verwezenlijking ervan kunnen in de hand werken. 
Zij kan ieder roerend of onroerend goed bezitten nuttig voor de verwezenlijking van haar doelstelling. 
De vzw werd opgericht om te voldoen aan een nood van algemeen belang met een commercieel 
karakter, die haar activiteiten uit concurrentieel oogpunt uitoefent, haar beheer berust op criteria van 
winst en rentabiliteit. 
 
2. Lijst van toegekende subsidies aan de vzw Mabru door de Stad Brussel: 
 

- Subsidie van 15.000 euro voor de organisatie van de Opendeur van de Vroegmarkt van Brussel 
- Subsidie van 10.000 euro voor de organisatie omtrent het promoten van de verkopers van de 

Vroegmarkt van Brussel en voor de organisatie van animaties en/of verlichtingen 
- Subsidie van 4.000 euro voor de rioleringswerken op de site van de vzw Mabru 

 
3. Inventaris van de studies verricht voor rekening van de vzw Mabru 
 
Nihil. 
 
4. Inventaris van de overheidsopdrachten afgesloten in 2019: 
 
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 vzw Mabru geen aanbestedende entiteit is in de 
zin van de wet van 17 juni 2016. 
 
Met het oog op een goed beheer organiseert de vzw Mabru niettemin een oproep tot mededinging, 
op basis van transparante criteria en vereisten, met inachtneming van de beginselen van gelijke 
behandeling, non-discriminatie en transparantie. 



Daarom werd een aankondiging van opdracht gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen en in 
het Publicatieblad van de Europese Unie voor de volgende opdrachten: 
 
 

Offerteaanvragen Datum Naam van de 
opdrachtnemer 

Bedragen BTW incl. 

Installatie van een 
camerabewakingssysteem op 
de Vroegmarkt van Brussel  

10 januari 2019 Securitas Renting voor een bedrag 
van 767.350,93 € voor 
een periode van 10 jaar 

Toegangscontrolesysteem 
voor de site van de 
Vroegmarkt van Brussel 

4 februari 2019 WPS 127.307 € 

Reiniging van de site van de 
Vroegmarkt van Brussel 

10 juli 2019 OCMW van de Stad 
Brussel 

22.385 € per maand voor 
een periode van 5 jaar 

 
 
5.  Oproepen tot kandidaten en de voorwaarden inzake aanwerving, 
bevordering of vervanging in 2019 
 

Naam Functie Datum van 
indienstreding 

Aanwervingsvoorwaarden 

Patricia Muesa Lungeni Boekhouding & 
Human Ressources  

1.09.2019 Spontane sollicitatie 

Ceylan Sahin Technische dienst - 
Arbeider 

2.12.2019 Spontane sollicitatie 

 


