
Promotion des Commerces et Entreprises de la Ville de Bruxelles
Promotie van de Handels en Ondernemingen van de Stad Brussel

Jaarverslag opgesteld overeenkomstig artikel 7 van de ordonnantie van 12
januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen

van de Brusselse openbare mandatarissen zoals gewijzigd door artikel 11
van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 (BS 24 /01/2018).

Gedetailleerde verklaring van deelname aan vergaderingen, bezoldigingen en voordelen
van alle aard, evenals representatiekosten die zijn toegekend aan de openbare

mandatarissen van de vzw Ondernemen.Brucity in 2020

1. Vergaderingen:

Naam Voornaam Functie

17-02-20
RvB

18-05-20
RvB

15-06-20
AV

12-10-20
RvB

21-12-20
RvB

AKAYYAN Andon
Penning-
meester

x x x x x

AMRANI Mustapha e - e - -

DE CALLATAY Barthelemy x x x x -

DERMINE Alexandre
Dagelijks
bestuur

x x x x x

DUBOIS Julien x x x x x

MAINGAIN Fabian Voorzitter x x x x x

REMY Françoise Secretaris x x x x x

SYMOENS2 Luc x x x e e

VAN
CROMBRUGGEN Tim

x x x x x

Legende
x = aanwezig of vertegenwoordigd, - = afwezig, e = verontschuldigd, / = geen lid (benoeming of ontslag
gedurende het jaar)

2 Uitgenodigd als waarnemend directeur van het departement Economische Zaken



2. Gedetailleerde verklaring van alle bezoldigingen en voordelen van alle aard en alle
representatiekosten die aan de leden worden toegekend;

De bestuurders ontvangen geen zitpenningen of andere voordelen.

De leden hebben ook niet de mogelijkheid om representatiekosten te laten terugbetalen.

Studiereizen en colloquia in het buitenland ten laste van de overheidsdienst, waaraan
leden van het bestuursorgaan in 2020 deelnamen in het kader van hun functie.

Er was in 2020 geen enkele reis of geen enkel colloquium in het buitenland waaraan leden van
het bestuursorgaan deelnamen die of dat ten laste van de vzw viel.

Afgeleide mandaten.

Er is geen afgeleid mandaat gekoppeld aan de functie van administrateur van de vereniging.

Inventaris van de overheidsopdrachten toegekend door de vzw Ondernemen.Brucity in
2020.

In de loop van 2020 werden de volgende overheidsopdrachten door Ondernemen.Brucity
gesloten: zie bijlage hieronder.

Inventaris van de subsidies toegekend door de vzw Ondernemen.Brucity in 2020

In 2020 werden de volgende subsidies toegekend door Ondernemen.Brucity: zie bijlage
hieronder.








