
VERSLAG « OPENBAARHEID » 2021  
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 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 

 
3. Inventaris van de studies verricht voor rekening van de vzw Mabru 
 
Nihil. 
 
4. Inventaris van de overheidsopdrachten afgesloten in 2021: 
 

Offerteaanvragen Datum Naam van de 
opdrachtnemer 

Bedragen  
BTW incl. 

Sloop-, renovatie- en 
bestratingswerkzaamheden op een 
parkeerplaats en de contouren van 
een gebouw 

20 april 2021 Dekempeneer 47.310 € 

Plaatsing van een sectiedeur in 
magazijn E115 aan de voorkant van 
hal E 

14 oktober 2021 Renova + 20.588 € 

Leasingcontract (4 jaar) voor een 
voertuig voor de directie  

25 november 2021 Lease Plan 47.566,56 €  

2-jarig contract voor juridische 
diensten 

20 december 2021 Arnaud Carlot 
(Cabinet L.in.K) 

 

 
5.  Oproepen tot kandidaten en de voorwaarden inzake aanwerving, 
bevordering of vervanging in 2021 
 
Nihil. 


