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1. Inleiding
De wettelijke grondslagen zijn de volgende:
-

Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van
de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.
Besluit van 4 oktober 2018 houdende uitvoering van de ordonnantie van 14
december 2017.
Omzendbrief van 20 november 2018 betreffende de toepassing van de
ordonnantie van 14 december 2017.

U vindt hierna:
- Het overzicht van de aanwezigheden op de vergaderingen.
- Het overzicht van alle verminderingen die toegepast werden op de bezoldigingen en
voordelen van alle aard.
- De lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris heeft deelgenomen.
- Een inventaris van de toegewezen overheidsopdrachten.
- De lijst van de toegekende subsidies.

2. Overzicht van de aanwezigheden op de vergaderingen
Zie bijlage 1

3. Overzicht van alle verminderingen die toegepast werden op de
bezoldigingen en voordelen van alle aard
Zie bijlage 1
Door de MIVB betaalde voordelen en representatiekosten.
Bij toepassing van de nota GM nr. RvB-2/2020 van 16 januari 2020 zijn de hierna
beschreven voordelen en representatiekosten van kracht:
Het totale budget voor de voordelen van alle aard en representatiekosten voor de voorzitter
en ondervoorzitter mag niet meer bedragen dan 25 % van het bedrag van de maximale
jaarlijkse bezoldiging1 van laatstgenoemden.
1

Maximale jaarlijkse bezoldiging: 300 EUR bruto voor de voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad van
Bestuur en van het Beheerscomité per vergadering van de Raad van Bestuur of van het Beheerscomité of per
vergadering ter voorbereiding van die zittingen met de administratieve diensten van de MIVB, waarbij het
aantal vergaderingen die bezoldigd worden niet meer mag bedragen dan 40. De vermelde bedragen volgen de
evolutie van de gezondheidsindex, overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een
stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het
Rijk worden gekoppeld.

De representatiekosten voor de uitoefening van de functie worden terugbetaald na
voorlegging van een bewijsstuk en het betalingsbewijs door de openbare mandataris van
de MIVB;
De voorzitter en de ondervoorzitter hebben het budget dat hun was toegewezen inzake
representatiekosten niet gebruikt in 2020.
De MIVB heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders (Directors and
Officers Liability Insurance (D&O)) afgesloten die met name betrekking heeft op
beroepsfouten, i.e. fouten in feite of in rechte, onjuiste voorstelling van zaken, valse
verklaringen of verslagen, schending van wettelijke of statutaire bepalingen, elke
handeling of nalatigheid, onachtzaamheid of plichtsverzuim ten aanzien van hun functies,
(zogezegd) begaan door eender welke verzekerde, individueel of anderszins, in het kader
van de functies die zijn hoedanigheid van verzekerde verantwoorden, of elke beschuldiging
tegen de betrokkene enkel en alleen op grond van zijn hoedanigheid van verzekerde.
De leden van de raad van bestuur krijgen de beschikking over een iPad waarmee ze onder
meer toegang hebben tot de documenten van de raad van bestuur en van de comités.
De voorzitter, de vicevoorzitter, de opdrachthouder, de regeringscommissarissen
en alle leden van de raad van bestuur beschikken over een “libre-parcours” voor hun
verplaatsingen op het MIVB-net.
Geen enkel lid van de beheersorganen heeft de beschikking over een kredietkaart, een
groepsverzekering of restauranttickets als openbaar mandataris.
Bezoldigingen van de leden van de beheersorganen
Het gezamenlijk uitvoeringsbesluit van 4 oktober 2018 van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
houdende uitvoering van de nieuwe gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 stelt
opnieuw limieten vast met maximumbedragen aan bezoldigingen, voordelen van alle aard
en representatiekosten.
Samengevat:
 het equivalent van 120 euro bruto per effectief bijgewoonde zitting van de bestuursen beheersorganen.
 het equivalent van 240 euro bruto per effectief bijgewoonde zitting voor de
commissarissen van de gewestregering.
 het equivalent van 300 euro bruto per effectief bijgewoonde zitting of voorbereidende
vergadering voor de voorzitter of ondervoorzitter of enige andere soortgelijke of
vergelijkbare functionaris van de openbare instelling.
Sinds 2018 hebben de beheersorganen de emolumenten van de openbare mandatarissen van
de MIVB afgestemd op dit besluit.
De bedragen in het uitvoeringsbesluit zijn vermeld op basis van de huidige index (met name
die van september 2017). Deze bedragen zijn gekoppeld aan de gezondheidsindex.

4. Lijst met de reizen
Zie bijlage 2
Geen enkel lid van de beheersorganen heeft als openbaar mandataris gereisd.

5. Inventaris van de toegewezen overheidsopdrachten
Zie bijlage 3

6. Lijst van de toegekende subsidies
Zie bijlage 4
De MIVB kende geen enkele subsidie toe.

