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UITTREKSEL uit het Notulenboek van de GEMEENTERAAD van SCHAARBEEK 

 

Vergadering van 30 januari 2019 
 

Voorwerp nr 4 van de agenda 

 

AANWEZIG: H. Bernard Clerfayt, Burgemeester-Voorzitter; HH. Vanhalewyn Vincent, Köksal Sadik, Schepenen; H. BILGE 

Mehmet, Schepen; Mevr. Adelheid Byttebier, H. De Herde Michel, Schepenen; H. Nimal Frederic, Mevr. Sihame HADDIOUI, 

Lorenzino Deborah, H. ERALY Thomas, Mevr. DE FIERLANT Lorraine, Schepenen; HH. Guillaume Bernard, Verzin Georges, 

Mevr. Cécile CJ. Jodogne, HH. Dönmez Ibrahim, Bouhjar Abobakre, Mevr. Chan Angelina, HH. Bernard Axel, Koyuncu Hasan, 

Mevr. Trachte Barbara, QUERTON Sophie, Sönmez Döne, H. van den Hove Quentin, Mevr. El Khattabi Fatiha, HH. Arnaud 

Verstraete, Taoufik Ben Addi, Matthieu DEGREZ, Mevr. Claire GERAETS, Leïla LAHSSAINI, Myriam BOXUS, H. Youssef 

HAMMOUTI, Mevr. Fatima BEN ABBOU, Leticia SERE, Decoux Dominique, HH. Abdelhakim EL KARAOUI, Emel 

DOGANCAN KOTAOGLU, Yusuf YILDIZ, Mohammed ABKOUI, Mevr. Naima BELKHATIR, Emel KÖSE, Vanessa 

LOODTS, Emilie DESMEDT, Nyssens Marie, HH. Hamza BOUKHARI, Cedric Mahieu, Gemeenteraadsleden; H. David 

Neuprez, Gemeentesecretaris. 

 

AFWEZIG: H. Ozkara Emin, Mevr. Lucie PETRE, Gemeenteraadsleden. 

 

#Objet : Ordonnantie van 14 december 2017 - Transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse 

openbare mandatarissen - Algemeen reglement - Aanpassing - Goedkeuring # 
 

DE GEMEENTERAAD 

Besloten, met 44 stem(men) tegen 0 en 1 onthouding(en). 

 

Gelet op de ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie aangaande de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare 

mandatarissen, en in het bijzonder haar artikel 4§1   

BESLUIT : 

Artikel 1 

De leden van de gemeenteraad genieten noch van voordelen, in welke vorm dan ook, noch van representatiekosten ten laste van de 

gemeente. 

Artikel 2 

De leden van het College van Burgemeester en Schepenen genieten niet van voordelen, in welke vorm dan ook. 

Zij genieten ook niet van een forfaitaire vergoeding die als doel heeft hun representatiekosten te dekken. 

Niettegenstaande, worden deze kosten, waarvan het maximum bedrag vastgesteld wordt door de gemeenteraad tijdens de 

goedkeuring van de begroting op het daarvoor bestemd artikel (101/123-16/-/0001), mits bewijsstukken, terugbetaald. 

Artikel 3 

Volgende werkmiddelen worden ter beschikking gesteld van de Burgemeester en de Schepenen : 

1. een uitgerust werkkabinet, waartoe ook, samen met het meubilair, het gewone bureaumateriaal en een vaste telefoon 

behoren 

2. een smartphone waarvan het abonnement en de communicatiekosten ten laste vallen van de gemeente volgens de 

modaliteiten voorzien in artikel 4 

3. een draagbare computer of een vaste computer en een tablet, met een internetaansluiting in het werkkabinet. 

4. op verzoek en volgens de beschikbaarheid, een gemeentevoertuig met of zonder bestuurder voor de behoeften van de 

dienst 

5. omslagen, briefpapier en daarbij de verzendkosten voor de niet administratieve zendingen die verstuurd worden in 

naam van het College, en indien zij het ingeschreven krediet dat goedgekeurd werd tijdens de stemming van de 

begroting, niet overschrijden 

Deze artikelen worden op het einde van het mandaat terug afgeleverd. De leden van het College behouden de mogelijkheid om de 

artikelen voorzien in punten b) en c) over te kopen volgens hun restwaarde. 

De leden van het College ontvangen ook een forfaitaire vergoeding voor hun verplaatsingskosten in raam van hun werk berekend 

volgens het raadsbesluit van 21 mei 2003; 

Artikel 4: 

De leden van het College genieten van een contract split billing bij de gewestelijke operator IRISNet. 

Conform de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 27 maart 2018, is de tussenkomst die de gemeente ten 

laste neemt vastgelegd op 46€ buiten BTW en bedraagt 10GB data. 

Dit forfait kan evolueren naar gelang de tarifiëringspolitiek van de operator. 

 

 

…/… 



 

Artikel 5 

Conform artikel 12 van de nieuwe gemeentewet, ontvangen de gemeenteraadsleden presentiegelden wanneer zij deelnemen aan 

gemeenteraad- en commissievergaderingen waarvan zij lid zijn. Deze gelden worden als volgt berekend : 

 125 € voor het bijwonen van een raadsvergadering verdeeld als volgt : 85 € voor de deelname aan de hoofdelijke 

stemming op het einde van de openbare vergadering en 40 € voor de besloten vergadering mits de presentielijst 

getekend wordt door het gemeenteraadslid 

 75 € voor de deelneming aan de commissies waarvan zij lid zijn. 

 

Beraadslaagd, in openbare vergadering, te Schaarbeek, op 30 januari 2019 

 De Gemeentesecretaris, De Burgemeester-Voorzitter, 

 (g) David NEUPREZ (g) Bernard CLERFAYT 

Voor eensluidend afschrift :  

Schaarbeek, 5 februari 2019 

 De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester 

  In opdracht :  

 

 

 

 

 

 David NEUPREZ  

 

 

 

 

 

 Frédéric NIMAL 

 Schepen 

 

 
 


