Engagementen inzake transparantie en goed bestuur van Brulocalis

I.

Vooraf

Brulocalis, de Vereniging van de Stad en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is een
vereniging ten dienste van de lokale overheden, de gemeenten en de OCMW's van het Brussels Gewest,
opgericht en beheerd door hen. De vzw werd gecreëerd in 1993 en is het resultaat van de regionalisering van
de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten (VBSG), waaruit ook onze twee zusterverenigingen, de
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vereniging van Waalse Steden en Gemeenten
(UVCW), afkomstig zijn.
De vereniging heeft tot doel de aangesloten lokale besturen bij te staan in de uitvoering van hun opdrachten
en ze te verdedigen en versterken.
Zij streeft met alle geschikte middelen de verwezenlijking van haar doel na: zij verleent haar leden bijstand,
advies, studies, vorming, informatie en bemiddeling en voert in het algemeen alle acties die gericht zijn op de
vestiging van een adequaat institutioneel kader en de versterking van de capaciteiten van de lokale overheden.

II.

Onze onafhankelijkheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid

Brulocalis is een structuur die uitsluitend ten dienste staat van haar leden, de lokale overheden van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en handelt op beslissing en impuls van onze organen, die zijn samengesteld
uit lokale vertegenwoordigers en deskundigen aangesteld in overeenstemming met onze statuten.
We verrichten geen opdrachten van gemeentelijk belang, beheren geen actiedomeinen van gemeentelijk nut
en verlenen ook geen diensten aan de bevolking.
Onze vereniging vertegenwoordigt - en moet dat kunnen - onder alle omstandigheden en voor elke instantie
de lokale overheden in volledige onafhankelijkheid en totale autonomie, zoals dat het geval is in Vlaanderen
en Wallonië maar ook in Europa.
Het recht van de lokale overheden om door de hogere bestuursniveaus te worden geraadpleegd, is een
grondbeginsel van de Europese democratische en juridische praktijk, dat is vastgelegd in het Europees
Handvest inzake lokale autonomie (art. 4, § 6, art. 5, art. 9, § 6, en art. 10). Wanneer tijdig en op passende
wijze overleg wordt gepleegd over alle kwesties die hen rechtstreeks aangaan, draagt dit bij tot de versterking
van de democratie en goed bestuur, en tot de ontwikkeling en uitvoering van doeltreffend beleid en efficiënte
wetgeving.
Onze onafhankelijkheid betekent ook dat we ons kunnen uitdrukken door adviezen te geven, analyses uit te
voeren en standpunten in te nemen, wat bijdraagt tot de kwaliteit van de regelgeving met betrekking tot de
lokale overheden..
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III.
1.

Transparantie in ons beheer – een constant vernieuwd engagement
Toezicht op onze financiële middelen en regels die van toepassing zijn op de
bezoldiging van de bestuurders van Brulocalis

Als vereniging die valt onder de wet op de vzw's van 27 juni 1921, ontvangen wij bijdragen van onze leden.
Voor bepaalde specifieke opdrachten, zoals internationale samenwerking, de bevordering van duurzame
ontwikkeling of burgerschap, ontvangen wij subsidies van de federale of Brusselse overheden.
Ter attentie van de subsidiërende overheden worden jaarverslagen opgesteld over de uitoefening van deze
taken.
Onze vereniging wordt gecontroleerd door een bedrijfsrevisor, die verslag uitbrengt aan onze Algemene
Vergadering.
De Vereniging is zich ervan bewust dat zij onderworpen is aan de 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, en verbindt zich
ertoe alle bepalingen na te leven.
In dat kader verbindt de Vereniging zich ertoe op haar website het bedrag te publiceren van het presentiegeld
voor alle vergaderingen van haar politieke organen, en het exacte bedrag mee te delen van de bezoldigingen
en alle voordelen in natura die haar bestuurders kunnen ontvangen.
Zij is tevens van plan haar bestuurders te herinneren aan hun verplichting om de ontvangen bezoldigingen
aan te geven en op te nemen in de maximumbezoldiging vermeld in bovenvermelde ordonnantie.

1. Bekendmaking van de voornaamste handelingen van Brulocalis
Onze Vereniging is een structuur ten dienste van de Brusselse gemeenten en OCMW's, die handelt op
aansturen van onze bestuursorganen volgens de prioriteiten en de belangen die zij bepalen. Brulocalis is dan
ook geen administratieve overheid.
Toch werken wij samen met onze leden ook in de huidige administratieve omgeving en zijn wij ons bewust
van de noodzaak van beter bestuur en goed beleid.
Brulocalis verbindt zich er daarom toe om de volgende informatie spontaan op haar website te publiceren:
 de begroting en jaarrekeningen van de vzw
 de lijst van onze leden, onze bestuurders en de aanwezigheid op de vergaderingen
 de bedragen van de bijdragen die de lokale besturen aan ons betalen
 de bedragen van het presentiegeld en de eventuele voordelen ontvangen door onze bestuurders
 het verslag van de bedrijfsrevisor
 het verslag van de Algemene Vergadering
 ons jaarlijks activiteitenverslag

2. Gunning van overheidsopdrachten door Brulocalis
In het kader van de overeenkomsten bedoeld in art. 2, 17° van de wet van 17 juni 2016 betreffende de
overheidsopdrachten wordt Brulocalis beschouwd als een aanbestedende overheid krachtens art. 2, 1°, d),
van die wet.
Preciseringen:



Art. 2, 17°, wet 17 juni 2016: Definitie van het toepassingsgebied van de wet ('overheidsopdracht')
Art. 2, 1°, d), wet 17 juni 2016: Definitie van de aanbestedende overheid = « d) verenigingen
bestaande uit een of meer aanbestedende overheden als bedoeld in 1°, a, b, of c; »
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