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 en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen 
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1. Bezoldigingen en aanwezigheidsgelden (zie tabellen in bijlage) 

Gemeenteraadsleden 
Het bruto bedrag van de zitpenning die aan Gemeenteraadsleden wordt toegekend, bedraagt € 
61,97 per vastgestelde deelname aan de zittingen van de Raad en de voorbereidende 
Commissies. 

Leden van het College van Burgemeester en Schepenen 
De Burgemeester en de Schepenen worden vergoed in overeenstemming met de bepalingen van 
de Nieuwe Gemeentewet1. Ze ontvangen geen bezoldiging. 

2. Werkinstrumenten 

Gemeenteraadsleden  
De gemeenteraadsleden kunnen gebruikmaken van een tabletcomputer met 4G-verbinding (voor 
een bedrag van € 142,30) die hun toegang geeft tot het elektronische beheer van de 
beraadslagingen (BO Secretariaat). 
Wanneer hun mandaat ten einde loopt, moet deze uitrusting worden teruggegeven. 

Leden van het College van Burgemeester en Schepenen 
De Burgemeester en de Schepenen kunnen gebruikmaken van een tabletcomputer met 4G-
verbinding (€ 142,30) die hun toegang geeft tot het elektronische beheer van de beraadslagingen 
(BO Secretariaat). Aan het eind van hun mandaat moet deze uitrusting worden teruggegeven. 

De Burgemeester en de Schepenen kunnen gebruikmaken van een kantoor met meubilair, een 
telefoonlijn en een computer. 

De Burgemeester beschikt bovendien over: 
- een kabinet met 4 VTE’s (waaronder een chauffeur); 
- de tenlasteneming van een gedeelte van de benzinekosten voor zijn privévoertuig (in 2017 voor 
een bedrag van € 1.574,06); 
- de tenlasteneming van een 4G-verbinding (€ 142,30) voor zijn privévoertuig. 

3. Voordelen van alle aard en representatiekosten 

De Burgemeester, de Schepenen en de Gemeenteraadsleden kunnen gebruikmaken van een 
MIVB-vrijkaart ter waarde van € 499,00. Ze genieten geen enkele ander voordeel van enigerlei 
aard noch representatiekosten. 

4. Reizen 
 
N.v.t. 

5. Overheidsopdrachten 

(zie tabel in bijlage) 
                                                 
1 Teneinde het plafond van 150% van de parlementaire vergoeding na te komen, werd er een weddevermindering van € 51.581,29 doorgevoerd 
op de wedde van de Burgemeester en van € 23.086,93 op de wedde van de 4e Schepen. 


