
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2017 in uitvoering van de 

ordonnantie van 12 januari 2006 

betreffende de transparantie van de 

bezoldigingen en voordelen van de 

Brusselse openbare mandatarissen, en van 

het besluit van 7 september 2017 

houdende uitvoering van artikel 5 van de 

ordonnantie van 12 januari 2006.  
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I. INLEIDING 
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De dato 01/02/2006 publiceerde het Belgisch Staatsblad de ordonnantie van 12/01/2006 

betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare 

mandatarissen (zie ordonnantie in bijlage 1). 

In uitvoering van de artikels 10, lid 1 en 4 § 1 en § 4 van deze ordonnantie, heeft de raad 

van bestuur van de Haven van Brussel op 24/02/2006 een algemeen besluit aangenomen 

(zie bijlage 2 voor een kopie van het algemeen besluit dat door de raad van bestuur van de 

Haven van Brussel op 24/02/2006 werd aangenomen). 

In dit besluit worden de bedragen van de bezoldiging en de voordelen van alle aard en 

representatiekosten en andere werkinstrumenten van de bestuurders toegelicht. 

In artikel 7 van de voornoemde ordonnantie wordt gepreciseerd: 

“Onverminderd de bestaande wettelijke bepalingen publiceert elk college van burgemeester 

en schepenen, politiecollege of beheersorgaan van de instelling zoals bedoeld in artikel 2, 

een jaarverslag binnen 3 maanden na het einde van ieder kalenderjaar. Dit verslag bevat: 

- een gedetailleerd overzicht van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en van alle 

representatiekosten die aan de openbare mandatarissen toegekend zijn; 

- een lijst met alle reizen waaraan elk van zijn openbare mandatarissen heeft deelgenomen 

in het kader van de uitoefening van zijn functies; 

- een inventaris van alle overheidsopdrachten die de gemeente of de in artikel 2 bedoelde 

instelling gesloten heeft, met vermelding, per opdracht, van de opdrachtnemer en de 

vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder bevoegdheidsdelegatie 

toegewezen is. 

Eenieder heeft het recht het in het vorige lid bedoelde verslag te raadplegen.” 

In het BBHR van 7/9/2017 houdende uitvoering van artikel 5 § 1 van de ordonnantie van 

12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de 

Brusselse openbare mandatarissen, van kracht sinds 1/1/2018, wordt onder artikel 2 bepaald 

dat: 

“Onverminderd de andere bepalingen die van toepassing zijn krachtens de ordonnantie van 

12 januari 2006, genieten de leden van de beheersorganen van de openbare instellingen, in 

uitvoering van artikel 5 § 1 van voormelde ordonnantie, bezoldigingen, voordelen van alle 

aard, representatiekosten en allerhande voordelen, waarvan het totaalbedrag op jaarbasis 

beperkt is tot: 

1°  Het equivalent van 120 euro bruto per effectief bijgewoonde zitting van de raad van 

bestuur voor de leden van die beheersorganen, waarbij het aantal vergaderingen die 

bezoldigd worden niet meer mag bedragen dan 20; 

2°  Het equivalent van 120 euro bruto per effectief bijgewoonde zitting van de beperkte 

beheersorganen voor de leden van die beperkte beheersorganen, waarbij het aantal 

vergaderingen die bezoldigd worden niet meer mag bedragen dan 10; 

 



 
3°  Het equivalent van 240 euro bruto per effectief bijgewoonde zitting voor de 

commissarissen van de Gewestregering die zetelen in de beheersorganen, waarbij het 

aantal vergaderingen die bezoldigd worden niet meer mag bedragen dan 40; 

4°  300 euro bruto voor de voorzitter en de vicevoorzitter van de beheersorganen per 

vergadering van die beheersorganen, de beperkte beheersorganen of per vergadering 

ter voorbereiding van die zittingen met de administratieve diensten van de instelling, 

waarbij het aantal vergaderingen die bezoldigd worden niet meer mag bedragen dan 

40; 

5°  Het totale budget voor de voordelen van alle aard en representatiekosten voor de 

voorzitter en vicevoorzitter mag niet meer bedragen dan 25% van het bedrag van de 

maximale jaarlijkse bezoldiging van laatstgenoemden. 

De representatiekosten met betrekking tot het uitoefenen van de functie worden achteraf 

vergoed op vertoon van een bewijsstuk en het bewijs van betaling door de openbare 

mandataris.” 

Het voornoemde BBHR van 7/9/2017 is bedoeld om de bezoldigingen, voordelen van alle 

aard, representatiekosten en allerhande voordelen die de leden van de openbare 

beheersorganen genieten, te kaderen door ze te plafonneren tot bepaalde totale bedragen 

op jaarbasis. 

Zijn betrokken: de voorzitter/vicevoorzitter; de bestuurders en commissarissen van de 

Regering (de implicaties van dit besluit en de moeilijkheden in verband met de interpretatie 

ervan worden in punt II van dit verslag uitgewerkt). 

Dit jaarverslag weerspiegelt de uitvoering van deze bepalingen. 

Het wordt overgemaakt aan de bestuurders tijdens de zitting van de raad van bestuur van 

23 februari 2018 alsook aan minister Rudi Vervoort, belast met de bevoegdheid voor de 

Haven van Brussel. 

Een gelegaliseerd exemplaar kan op eenvoudige aanvraag worden ingezien bij de 

havenadministratie, juridische directie. 

Dit verslag omvat 3 hoofdstukken overeenkomstig de voorschriften in het voornoemde 

artikel 7, alsook conclusies. 
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II. Overzicht van aan bestuurders 

toegekende bezoldiging, 

voordelen en 

representatiekosten  
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A. Aangaande bezoldiging 

 

 

Overeenkomstig artikel 8 van de ordonnantie van 3/12/1992 betreffende de exploitatie en de 

ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorhaven, en de aanhorigheden ervan in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de algemene vergadering van de Haven van Brussel de 

dato 26 mei 2017 de bezoldiging als volgt vastgelegd: 

* de aan bestuurders toe te kennen bezoldiging bedraagt € 123,95 per zitting van de raad 

van bestuur waar zij aan deelnemen; dit bedrag is verbonden aan de referentie-index 

01/01/1993 (€ 203,35 bruto in februari 2017) 

NB In juli 2017 is er geïndexeerd; sindsdien bedraagt de zitpenning € 207,42 

* de aan de voorzitter en vicevoorzitter toe te kennen bezoldiging bedraagt € 1032,89 bruto 

per maand; dit bedrag is verbonden aan de referentie-index 01/01/1993 (€ 1694,56 

bruto/maand in februari 2017) 

NB In juli 2017 is er geïndexeerd; sindsdien wordt er een bedrag van € 1728,44 betaald aan 

de voorzitter en de vicevoorzitter 

Overeenkomstig artikel 7 van de ordonnantie van 12/01/2006 geeft de onderstaande tabel 

een uitvoerig overzicht weer van de bezoldiging die de Haven van Brussel in 2017 aan haar 

openbare mandatarissen heeft toegekend: 

Begrotingsboekingen: Periode waardedatum: 01/01/2017 - 31/12/2017 

 

 

 

Forfait BRUTO/ 
maand 

NETTO/ 
maand NETTO/2017 

Voorzitter & vicevoorzitter € 

JABOUR Mohammed Juli 2017 

Per maand 1694,56 
1728,44 

1355,65 
1382,75 

16.430,40 

AUVRAY Olivier Juli 2017 

Per maand 1694,56 
1728,44 

1355,65 
1382,75 

16.430,40 

Totaal 
   

32.860,80 
Commissarissen 

WAKNINE Bety in functie tot 31/05/2017 
Per maand 248,90 124,45 622,25 

HARZE Justine ter vervanging van mevrouw 

Waknine 

 

248,90 199,12 
1113,04 Vanaf juli 2017 

 

253,87 203,10 

Vanaf september 2017 50% inhouding op PI 
  

126,93 
 

VAN DER EEKEN Gert Juli 2017 
Per maand 248,90 

253,87 
199,12 
203,10 

2413,32 

Totaal    4146,61 
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Algemeen totaal betaald door de haven voor bezoldiging van RvB-leden: 24.782,01 

Het nettobedrag van Bety Waknine ligt lager omdat ze de Haven gevraagd heeft 50% in te 

houden op de bedrijfsvoorheffing in plaats van 20%.

 
1 Bedrag rechtstreeks gestort op de rekening van de vennootschap BRINFIN 

Naam 
Aantal 
zitpenningen 

Waarde/ 
zitpenning Bruto/jaar Netto/jaar 

Geoffroy Coomans de Brachène 5 203,35 
1639,01 1311,21 

Juli 2017 3 207,42 
KABACHI Leila 6 203,35 

1842,36 1473,90 
Juli 2017 3 207,42 
CORTEVILLE Mireille 4 203,35 

1643,08 1314,48 
Juli 2016 4 207,42 
GUERITTE Geoffrey 5 203,35 

2053,85 1643,09 
Juli 2016 5 207,42 
GYPERS Jan 6 203,35 

1842,36 1473,90 
Juli 2017 3 207,42 
Serge Vilain tot april 2017 Etienne NOËL 

sinds mei 20171 voor 4 

203,35 

1435,66 1435,66 BRINFIN Juli 2017 3 
207,42   

LOBJOIS Morgane 4 203,35 
1850,50 1480,41 

Juli 2017 5 207,42 
EL BELGHITI Fatima-Zohra 

0 203,35 
0 0 

Juli 2007 207,42 
BENNANI Sofia 5 203,35 1846,43 1477,15 
Juli 2017 4 207,42 

VAN MAERCKE Alexis 6 203,35 2257,20 1805,77 
Juli 2017 5 207,42 
CADRANEL Benjamin 4 203,35 

1643,08 1314,48 
Juli 2017 4 207,42 
KESTEMONT Alain 5 203,35 

1431,59 1145,27 
Juli 2017 2 207,42 
VOSSAERT Michaël 4 203,35 813,40 650,72 
THOMMES Lara 5 203,35 2053,85 1643,09 
Juli 2017 5 207,42 

INGELS Shanti 5 203,35 
1846,43 1477,16 

Juli 2017 4 207,42 
MUYLDERMANS Anton 2 203,35 1236,38 989,11 
Juli 2017 4 207,42 

Totaalbedrag betaald door de Haven 20.635,40 
 



B. Aangaande voordelen van alle aard 

 

 

 

- Twee bestuurders hebben in de loop van 2017 een MIVB-jaarabonnement 

gevraagd ter waarde van € 275,00 excl. btw; 

- Eén bestuurder heeft in de loop van 2017 een MTB-abonnement gevraagd ter 

waarde van € 346,50 excl. btw. 

 

- In 2017 genoten alle bestuurders een verzekering “aansprakelijkheid van 

bestuurders en sociale mandatarissen”; 

Dit jaar werd de studiereis georganiseerd in samenwerking met Citydev. De gehele 

raad van bestuur werd uitgenodigd, bij wijze van opleiding, voor een studiereis 

naar Le Havre. Op 29 en 30 juni 2017 vonden ontmoetingen plaats met de AIVP 

(internationale vereniging van steden en havens). Het thema was “wedijveren met 

haven-stadsanimatie”. 

6 bestuurders2 namen deel. 

De kosten voor de studiereis bedragen € 593 per deelnemer. 

(zie verder onder punt III voor meer informatie). 

  

Jaar 2017 

Gewest 50% BEGIN EINDE MIVB/MTB 

VILAIN SERGE (BRINFIN) 1/02/2017 31/01/2018 MIVB 

AUVRAY OLIVIER 1/05/2017 30/04/2018 MIVB 
VAN DER EEKEN Gert 1/04/2017 31/03/2018 MTB 

 

 

2 Deelnemers: M. Jabour, O. Auvray, S. Ingels, B. Cadranel, M. Vossaert, G. Van der Eeken 



C. Aangaande reiskosten 

 

 

In 2017 heeft enkel Olivier Auvray deelgenomen aan twee evenementen: het ene 

werd op 27/06/2017 georganiseerd door de BHG in het kader van Baralo “60th 

Anniversary” voor een bedrag van € 27,22 en het andere op 14/03/2017 door 

VOKA voor een bedrag van € 130. 

D. Aangaande representatiekosten 

De heer Jabour heeft in 2017 € 645,03 aan representatiekosten gemaakt: 

>€ 55 voor het bezoek aan de haven van Duinkerke op 18 november 2016. 
>€ 593 voor de representatie in Le Havre op 29 juni 2017. 

De heer Auvray heeft € 593 aan representatiekosten gemaakt in Le Havre op 29 

juni 2017. 

E. Aangaande werkinstrumenten 

Net als in 2016 heeft de Haven van Brussel een werkbureau met computer ter 

beschikking gesteld van de voorzitter en vicevoorzitter in het gebouw van de 

Haven van Brussel gelegen te Redersplein 6, 1000 Brussel. 

Mohammed Jabour, voorzitter, beschikt over een gsm met elektronische agenda 

voor een bedrag van € 626,15 (excl. btw) (met op 31/12/2016 een restwaarde van 

€ 0). 

Hij beschikt ook over een data-abonnement voor zijn iPad voor een 

maandbedrag van € 20 (excl. btw) 

Olivier Auvray, vicevoorzitter, beschikt over een gsm met elektronische agenda 

voor een bedrag van € 626,15 (excl. btw) (met op 31/12/2016 een restwaarde van 

€ 0). 

Ze hebben beiden ook een abonnement op verschillende nieuwsbladen voor een 

totaalbedrag van € 1265 waarvan hieronder een overzicht. 

Abonnement van M. Jabour 

La Capitale voor een bedrag van € 320 La DH voor een bedrag van € 345 

Abonnementen van O. Auvray 

De Tijd voor een bedrag van € 408 
Le Soir voor een bedrag van € 192 

 
 



 

 

F. Nieuwe regels die zijn ingevoerd naar aanleiding van het BBHR van 7-9-2017 

houdende uitvoering van artikel 5 van de ordonnantie van 12 januari 2006 

betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse 

openbare mandatarissen 

Het BBHR van 7-9-2017 is bedoeld om de bezoldigingen, voordelen van alle aard, 

representatiekosten en allerhande voordelen die de leden van de openbare 

beheersorganen genieten, te kaderen door ze te plafonneren tot bepaalde totale 

bedragen op jaarbasis. 

Dit besluit is van toepassing vanaf 1 januari 2018. Zijn betrokken: de 

voorzitter/vicevoorzitter; de bestuurders en commissarissen van de Regering. 

De vastgestelde maxima zijn de volgende: 

> Bestuurders: 

✓ 120 euro bruto per zitting van de Raad van Bestuur waaraan ze daadwerkelijk 

hebben deelgenomen. Dit bedrag dient verbonden te zijn met de 

gezondheidsindex (en is dus geïndexeerd); 

✓ Maximaal 20 vergaderingen per jaar worden bezoldigd; 

✓ (120 euro bruto per zitting van de beperkte beheersorganen waaraan ze 

daadwerkelijk hebben deelgenomen voor de leden van die beperkte 

beheersorganen en maximaal 10 vergaderingen die bezoldigd worden.) 

> Voorzitter en vicevoorzitter: 

✓ 300 euro bruto per vergadering: 

• van deze beheersorganen (bv.: RvB); 

• van de beperkte beheersorganen (bv.: Beheerscomité); 

• per vergadering ter voorbereiding van deze zittingen met de administratieve 

diensten van de instelling. 

Dit bedrag dient verbonden te zijn met de gezondheidsindex (en is dus 

geïndexeerd); 

✓ Maximaal 40 vergaderingen per jaar worden bezoldigd; 

✓ Het globale bedrag van de voordelen van alle aard en de 

representatiekosten voor de Voorzitter en de Vicevoorzitter mag niet 

hoger liggen dan 25% van het maximale bezoldigingsbedrag per jaar van 

deze laatsten. 

De representatiekosten met betrekking tot het uitoefenen van de 

functie worden achteraf vergoed op vertoon van een bewijsstuk en 

het bewijs van betaling door de openbare mandataris. 

> Commissarissen van de Gewestregering: 

✓ 240 euro bruto (per zitting waaraan ze daadwerkelijk hebben 

deelgenomen voor de commissarissen van de Gewestregering die zetelen 

in de 

 
 



 

 

beheersorganen (AV et RvB)). Dit bedrag dient verbonden te zijn met de 

gezondheidsindex (en is dus geïndexeerd); 

✓ Maximaal 40 vergaderingen per jaar die aanleiding geven tot een bezoldiging. 

De buitengewone algemene vergadering van de Haven van 22/12/2017 heeft akte 

genomen van de inhoud van het voornoemde BBHR van 7-9-2017 en heeft beslist 

om, in overeenstemming met leden 3 en 5 van artikel 8 van de Ordonnantie van de 

Haven van 1992, de bezoldiging van de bestuurders en de voorzitter en vicevoorzitter 

te laten overeenstemmen met de bedragen bepaald door het voornoemde BBHR van 

7-9-2017. 

Niettemin hebben er zich enkele problemen voorgedaan met de interpretatie van het 

BBHR van 7-9-2017. 

Zodoende heeft de Haven op 25-01-2018 een schrijven gericht aan de minister-

president om te weten te komen welke interpretatie moet worden gegeven aan het 

voornoemde besluit, meer bepaald met betrekking tot “voorbereidende 

vergaderingen voor deze zittingen (nvdr. van beheersorganen)”, in die mate waarin 

bestuurders mogelijk deelnemen aan 18 vergaderingen per jaar. 

De Haven houdt elk jaar namelijk 11 raden van bestuur en 11 beheerscomités. Zo 

blijven er in theorie dus 18 mogelijke “voorbereidende vergaderingen” over om het 

plafond van 40 vergaderingen per jaar te bereiken. 

In het bijzonder wordt de minister-president gevraagd te preciseren of de term van 

het besluit “voorbereidende vergadering voor deze zittingen (nvdr. van 

beheersorganen)” de Voorzitter en Vicevoorzitter van de Haven toelaat mee te 

rekenen in de 40 vergaderingen die aanleiding geven tot bezoldiging van daden die 

zij moeten verrichten in uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur van 

de Haven. Deze bestuurders moeten namelijk regelmatig een deel van hun tijd 

besteden ten gunste van de Haven, op verschillende momenten (ondertekening van 

notariële aktes, representatie van de Haven; persconferenties enz.). 

Meer algemeen wil de Haven weten of de formalisering van de deelname aan 

vergaderingen al dan niet een verplichte “fysieke” verplaatsing van onze bestuurders 

vereist of dat het toelaatbaar is, gezien de huidige staat van de technologie, om “op 

afstand” te vergaderen (videogesprekken bijvoorbeeld). 

Er zij op gewezen dat de gezamenlijke 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, de dato 24 januari 2018 in het Belgisch Staatsblad is 

gepubliceerd. 

Deze ordonnantie heft, in artikel 12, vanaf 1 december 2018 de “transparantie”-

ordonnantie van 12 januari 2006 op. 

De weerslag van deze nieuwe ordonnantie op het huidige systeem van bezoldiging, 

voordelen van alle aard, representatiekosten en overige voordelen die de leden van 

beheersorganen van overheidsorganen genieten, zal worden behandeld in een 

afzonderlijke nota tijdens de raad van bestuur in de loop van 2018. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

III. Lijst van reizen waaraan de bestuurders 

hebben deelgenomen
 

De studiereis die de Haven van Brussel haar raad van bestuur heeft aangeboden, vond plaats op 

29 en 30 juni 2017 in Le Havre, in het kader van kennismaking met de AIVP (internationale 

vereniging van steden en havens) met dit jaar als thema “wedijveren met stad-havenanimatie”. 

Voorwoord 

De studiereis van de raad van bestuur werd dit jaar georganiseerd in samenwerking met 

Citydev. De ontmoetingen met de AIVP (internationale vereniging van steden en havens) in Le 
Havre van 29 en 30 juni 2017 werden voorgelegd aan de twee raden van bestuur, die hun 

goedkeuring hebben gegeven. Het thema van deze ontmoetingen was “wedijveren met stad-

havenanimatie”. 

De delegatie bestond uit 21 personen, als volgt onderverdeeld: 

• Haven van Brussel: 

o Leden van de RvB: 
Mohammed Jabour, Olivier Auvray, Benjamin Cadranel, Shanti Ingels, Gert 

Van der Eeken, Michael Vossaert, 

o Personeelsleden: Alfons Moens, Philippe Matthis, Valérie Tanghe en Sylvain 

Godfroid. 

• Citydev: 5 leden van de RvB en 7 personeelsleden. 

Net als vorige jaren maakte deze reis deel uit van een proactieve benchmarking en 

benchlearning zoals beschreven in artikel 28 van het beheerscontract van de Haven van Brussel, 

in het bijzonder in artikel 36 dat bepaalt dat “[...]de Haven de domeinen zal bestuderen waarin 

bepaalde Europese havens uitblinken alsook de ontwikkelde praktijken die ermee verband 

houden om nieuwe kansen voor ontwikkeling, optimalisatie van haar processen en verbetering 

van haar diensten te identificeren. Om de voornoemde benchmarking en benchlearning uit te 

voeren blijft de Haven steunen op de kennis van de internationale vereniging ‘Villes et Ports’ 

(Steden en Havens) waarvan ze een van de 200 leden is.” 

Ter gelegenheid van deze ontmoetingen met de AIVP werd het charter voor de uitvoering van 

een Port Center getekend tussen de AIVP, de Brusselse Havengemeenschap en de Haven van 

Brussel. 

Verslag van de presentaties ter gelegenheid van de ontmoetingen met de AIVP 
Het programma van ontmoetingen2 draaide om vijf thema’s: 

• Keynote van Michel Desvigne en Inessa Hansch; 

• Ontmoeting 1: Welke opbrengst van investeringen voor het gebied? 

• Ontmoeting2 : Le Havre, aantrekkingskracht van het gebied en relatie Stad Haven 

• Ontmoeting3 : Hoe bouw je een belangengemeenschap Stad Haven op? 

• Ontmoeting4: Hoe openen we de interface Stad Haven op het havenschouwspel? 

• Ontmoeting5 : Hoe dynamiseer je de interacties tussen de Stad/Haven/Burger? 

 
2 De volledige aktes van de AIVP zijn op eenvoudige aanvraag beschikbaar 



 

 

• Boottocht in de haven van Le Havre 

De verschillende presentaties hebben op zeer gevarieerde wijze, in functie van de context en 

problematiek, het belang geïllustreerd dat de havens er vandaag bij hebben om financieel te 

investeren in niet enkel haven- en economische instrumenten van de toekomst (nieuwe 

technologieën, energietransitie . . .) , maar ook in de ‘schikking’ van de havenactiviteiten, 
aangezien er groeiende vraag is om de inwoners de haven te laten ‘zien’ en ‘beleven’, wat de 

bevolking zeker zal weten te waarderen. 

Deze schikking mag geen uitbreiding van de stad binnen het havendomein zijn, maar een echte 

‘schikking’ op ‘havenniveau’ met (her)aangelegd groen: zo is er het voorbeeld van Michel 

Desvignes en Inessa Hansh die er in Le Havre voor hebben gekozen om het ‘lezen’ van de 

openbare ruimte zoveel mogelijk te vereenvoudigen om de monumentaliteit van de 

havengebieden op die plaats zoveel mogelijk te bewaren en het zicht op bedrijfsinstallaties vrij te 

houden. 

De mening van heel wat deelnemers: “Het is van essentieel belang om de bewoners naar de 

havengebieden te leiden. Een goede manier daarvoor is evenementen organiseren in die 

gebieden.” 

Enkele andere lessen en uitspraken die we hebben gehoord (zie programma in de bijlage voor de 
referentie van de geciteerde personen): 

• De Haven van Genua neemt op heden deel aan 250 evenementen per jaar (Alberto Cappato) 

• “Laat ons dromen (Thomas Malgras) 

• Ecosysteemvisie over de relatie stad-haven: “samen komen we er beter”. (Thomas 

Malgras); 

• “Je hoeft niet tussen de kranen te gaan staan om de havenactiviteit te aanschouwen”, 

zie Hamburg (Carola Hein) 

• “Maak van de haven een levend schouwspel”: projectie van noorderlicht op de 

graansilo’s (Mario Girard) 

• “The city (of Venice) can lean on the port, the port can light up the city life” (Federica 

Bosello); 

• Ontwikkeling van gezelschapsspellen met een haventhema, een ‘virtueel bezoek’ 

aan de Haven. 

Volledig programma van de ontmoetingen met de AIVP in Le Havre (29-30 juni 2017) 

| Toespraak key note ______________________________________  
Wedijveren met stad-havenanimatie Michel 
Desvigne, Landschapsarchitect, Parijs, Frankrijk 
Inessa Hansch, Architect, Parijs, Frankrijk 

 Ontmoeting 1: Welke opbrengst van investeringen voor het gebied? 
(rondetafel) _____________________________________________________  

Eamonn O’Reilly, CEO, Dublin Port Company, Ierland 
Maurice Jansen, STC Group, Rotterdam, Nederland Alberto 
Cappato, CEO, Porto Antico, Genua, Italië Michel 
Desvigne, Landschapsarchitect, Parijs, Frankrijk Inessa 
Hansch, Architect, Parijs, Frankrijk 
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http://www.aivp.org/lehavre2017/2017/07/12/etre-competitif-avec-lanimation-ville-port/
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 Ontmoeting 2: Le Havre, aantrekkingskracht van het gebied en relatie 
Stad Haven (rondetafel) ___________________________________________  

Florent Saint Martin, Adjoint au Maire chargé de l’Urbanisme, Le Havre, Frankrijk  
Thomas Malgras, Directeur du GIP Le Havre 500 ans, Frankrijk 
Anne Coste de Champeron, Directrice Générale Adjointe, Communauté d’Agglomération du Havre, 
Frankrijk 
Fabienne Delafosse, Voorzitter van de club TPE/PME, CCI Seine Estuaire, Frankrijk  

Baptiste Maurand, Directeur Général Adjoint, Haropa - Port du Havre, Frankrijk 

 Ontmoeting 3: Hoe bouw je een belangengemeenschap Stad Haven op?  

Belangengemeenschappen Stad Haven: gisteren, vandaag, morgen 
Carola Hein, Professor and Head, Chair History of Architecture and Urban Planning, Technische 
Universiteit Delft, Nederland 

Marseille, de principes van continu overleg over de westelijke haven 
Renaud Paubelle, Directeur de l’Aménagement, Grand Port Maritime de Marseille, Frankrijk 

De zeevaartcluster van Barcelona, middel voor economische stad-havenanimatie  

Toni Tio, Presidente, Barcelona Cluster Nàutico, Spanje 

 Ontmoeting 4: Hoe open je de interface Stad Haven op het 
havenschouwspel? __________________________________________________  

La Rochelle: het ‘Maison du Port’ midden in een nieuwe verbinding tussen de haven, 
haar omgeving en het publiek 
Bernard Plisson, Responsable Mission Développement Durable, Port Atlantique la Rochelle, Frankrijk 

Quebec: een havenwandeling om de havenactiviteiten beter te integreren en valoriseren 
Mario Girard, Président Directeur Général, Administration portuaire de Québec, Canada 

Las Palmas: de interface Stad Haven ten dienste van de toeristische stadsherovering  

Esteban del Nero Beneitez, Subdirector General y Director de la Ârea de Ordenacion Portuaria, 
Autoridad Portuaria de Las Palmas, Spanje 

 Ontmoeting 5: Hoe dynamiseer je de interacties tussen de 
Stad/Haven/Burger? ______________________________________________  

Valparaiso: een veelvormige stad-havenanimatie, heel het jaar door Raül Erazo, Director, 
Empresa Portuaria Valparaiso, Chili 

Venetië: de animatiekanalen diversifiëren om het volledige doelpubliek te bereiken Federica Bosello, 
Head of Promotion, Communication and Institutional Relations, Port of Venice, Italy 

Brest: van volksfeest tot Hackathon via de informatieruimte Marc Dufournaud, Directeur, 
Syndicat Mixte pour le Développement de Brest Iroise, Frankrijk 
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http://www.aivp.org/lehavre2017/2017/07/11/rencontre-2-le-havre-attractivite-territoriale-et-relation-ville-port-table-ronde/
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http://www.aivp.org/lehavre2017/2017/06/12/toni-tio/
http://www.aivp.org/lehavre2017/2017/06/21/bernard-plisson/
http://www.aivp.org/lehavre2017/2017/06/21/bernard-plisson/
http://www.aivp.org/lehavre2017/2017/06/21/bernard-plisson/
http://www.aivp.org/lehavre2017/2017/05/31/quebec-une-promenade-portuaire-pour-mieux-integrer-et-valoriser-les-activites-du-port/
http://www.aivp.org/lehavre2017/2017/06/09/esteban-del-nero-beneitez/
http://www.aivp.org/lehavre2017/2017/06/21/raul-erazo/
http://www.aivp.org/lehavre2017/2017/05/31/venise-diversifier-les-canaux-danimation-pour-toucher-tous-les-publics/
http://www.aivp.org/lehavre2017/2017/06/20/gabriele-kubler/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

IV. Inventaris van alle door de Haven van 
Brussel in 2017 gesloten 

overheidsopdrachten 

 

Allereerst herinnert de Haven eraan dat wat de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten 

(werken, leveringen en diensten) betreft, ze het principe van vrije toegang tot overheidsopdrachten 

toepast door een voorafgaande oproep tot mededinging van ondernemers, leveranciers of 

dienstverleners na te leven, alsook alle overige bij toepasselijke wetgeving of besluiten op dat vlak 

voorziene bepalingen. 

In 2017 heeft de Haven van Brussel op basis hiervan 3 overheidsopdrachten toegewezen waarvan 

de respectieve totaalbedragen de minimumgrens overschreden zoals vastgelegd in artikel 104 van 

het koninklijk besluit van 16 juli 2012 inzake plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren, hetzij 

€ 170.000 excl. btw en die dus, ongeacht de gekozen gunningswijze (openbare of beperkte 

inschrijving, algemene of beperkte oproep tot inschrijvingen, onderhandelingsprocedure met 

bekendmaking), een bekendmaking vereisen op Europees (in het Publicatieblad van de Europese 

Unie) en/of Belgisch (in het Bulletin der Aanbestedingen) niveau. 

Hieronder de overzichtstabel: 

 

 

De Haven geeft hieronder eveneens een tweede tabel weer met 5 overheidsopdrachten van groot 

belang waarvan het bedrag de € 170.000 (excl. btw) niet overschrijdt: 

 

Nr. BB Aard 
Vennootschap 
Aanbesteder 

Bedrag 

Geschat bedrag 

voor de duur van de 

opdracht 
Bedrag goedgekeurd 

op 31/12/17 
1174 Raamovereenkomst met betrekking tot 

de installatie en conformering van 

elektrische installaties 

AME Elec € 305.000 € 393.049,29 

1179 Raamovereenkomst met betrekking tot 

de renovatie van de daken van het TIR-

centrum 

Atab € 185.000 € 107.426,59 

1184 Raamovereenkomst met betrekking tot 

de vervanging van de kabels van de 

Budabrug 

De Brandt € 359.000 € 480.769,50 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nr. BB Aard 
Vennootschap 
Aanbesteder 

Bedrag 

Geschat bedrag 

voor de duur van de 

opdracht 
Bedrag goedgekeurd 

op 31/12/17 
1176 Raamovereenkomst met betrekking tot 

de grasbermen en aanplantingen van 

de Haven van Brussel 

Les jeunes jardiniers € 93.000 € 74.652,40 

1178 Raamovereenkomst met betrekking tot 

het onderhoud van de wegen, 

parkeerplaatsen, kaaien e.d. van de 

Haven van Brussel 

Snow Clean € 129.000 € 114.274,77 

1188 Raamovereenkomst met betrekking tot 

herstellingen en depannages van de 

handmatige of gemotoriseerde 

rolluiken van het TIR-centrum 

Crombez & Baeyens € 100.000 € 39.735 

GRF-328 Centrale voor brandstofopdrachten van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 

GOB (de Haven neemt deel aan de 

Centrale, maar het Gewest is de 

aanbestedende overheid) 

Shell € 67.712 € 16.928 

Korting van € 0,110 excl. btw/liter op de 

officiële prijs 

 

 
 

Nr. BB AARD Aanbestedende 
vennootschap 

Bedrag 

1175 Juridische diensten 

CMS De Backer Equal Partners 

Eubelius 

Exelia 

Perceel 
nr. 

Materie 
Aangesteld 

kantoor 
Tarief 

Excl. btw 
1 

Vennootschapsrecht 

en aanverwant fiscaal 

recht 
CMS De 

Backer 

€ 152,50 

2 

Bestuursrecht, met 

inbegrip van: het recht 

inzake 

overheidsopdrachten; 

wetgeving inzake de 

ruimtelijke planning 

en het milieu 

Equal 
Partners 

€ 150,00 

3 

Ambtenarenrecht 

(statutair en 

contractueel), met 

inbegrip van: sociaal 

ambtenarenrecht 

Eubelius € 160,00 

4 
Recuperatie van 

schuldvorderingen 

Exelia € 125,00 

 

 



 

 

 

Er zij op gewezen dat 1354 opdrachten die geen voorafgaande bekendmaking vereisten, zijn 

gegund via bestelbonnen (opdracht met een aanvaarde factuur). 

De inventaris met alle “kleine opdrachten” is opgesteld in een Excel-werkblad van 38 bladzijden, te 

raadplegen in het oorspronkelijke verslag dat beschikbaar is bij de juridische directie. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Bijlage 1: Ordonnantie 



 

 

Bijlage 2: 

Uitvoeringsbesluit van 

artikel 5 van de 

Ordonnantie  



 

 

Bijlage 3: Beslissing van 

de raad van bestuur 

 


