
JAARVERSLAG 2020 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 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  
 

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

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

 
De beheerders ontvangen geen zitpenningen of andere vergoedingen voor hun aanwezigheid op de 
Algemene Vergaderingen.  
Er wordt geen ander bedrag of voordeel toegekend aan de beheerders ongeacht hun bevoegdheid. 
 
De samenstelling van de Beheerraad in 2020 is de volgende: 
 

 Voorzitter :  
 

Naam Brutobedrag ontvangen in 
2020 

Totaal 
aanwezigheden op 

vergaderingen/ 
voorbereidende 

vergaderingen in 2020 
M. Sevket TEMIZ 10.800 € 36/36 

 
 Beheerders leden van het Permanent Bureau: 

 
Naam Bruto bedrag ontvangen in 

2020 
Totaal 

aanwezigheden op 
vergaderingen in 2020 

M. Bernard DHONDT,  880,40 € 8/11 
M. Michel LEFEVER 1120,40 € 11/11 
M. Lionel RIGOLET 840 € 8/11 
Mme Laurence CLAERHOUT 760,40 € 8/11 
Mme Myrna NABHAN 1000,40 € 10/11 
M. Mustapha AMRANI 640,40 € 6/11 
M. Stefan BOSMANS 440,20 € 4/11 
M. Rudi WALDERS 1000,40 € 10/11 

 



 Andere beheerders (geen leden van het Permanent Bureau): 
 

Naam Bruto bedrag ontvangen in 
2020 

Totaal 
aanwezigheden op 

vergaderingen in 2020 
M. Mohammed MECHBAL1 0,00 € 0/1 
M. Michel BARNSTIJN 160,40 € 3/3 
Mme Stéphanie UNY 0 € 1/3 
Mme Mie-Jeanne NYANGA-LUMBALA 160,40 € 2/3 

 
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 Sevket Temiz heeft een mobiele telefoon, een telefoonabonnement en een tablet te zijner 
beschikking. 
 
Geen enkel lid van het Permanent Bureau en de Beheerraad dienden representatiekosten in bij de vzw 
Mabru. 
 
2. Lijst van de reizen waaraan mandatarissen deelnamen: 
 
Nihil. 
 
3. Inventaris van de overheidsopdrachten afgesloten in 2020: 
 
De vzw Mabru is geen aanbestedende entiteit 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 generaliseerde 
branddetectiesysteem op de site 
van de Vroegmarkt van Brussel 

12 februari 2020 Telenet 117.035,32 € 

 
 
 
4. Lijst van toegekende subsidies aan de vzw Mabru door de Stad 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 

 
 
 
 
 
 

 
1 N’assiste qu’à l’Assemblée Générale. 



 
5. 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. 
- M. Sevket TEMIZ, voorzitter, beheerder, Gemeenteraadslid. 
- M. Mustapha AMRANI, beheerder, Gemeenteraadslid. 
- Mevr. Mie-Jeanne NYANGA-LUMBALA, beheerster, Gemeenteraadslid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgemaakt te Brussel op 31 maart 2021     S. TEMIZ 

Voorzitter van de vzw Mabru 
 


