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- Transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen
Dit verslag is opgesteld in uitvoering van artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

1. Overzicht van de aanwezigheden op de vergaderingen, bezoldigingen en voordelen van
alle aard alsook de vertegenwoordigingskosten
Niet van toepassing voor instellingen van openbaar nut van het type A.

2. Lijst met reizen van de openbare mandatarissen
Nihil.

3. I nventaris van de overheidsopdrachten
Jaar

Type opdracht

Begunstigde

Bedraag
(EUR)

2021

Diensten
(Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking)

Kantoor Xirius Public

Uurtarief

4. L
 ijst met toegekende subsidies
Niet van toepassing voor instellingen van openbaar nut van het type A.
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- Openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen

Dit verslag is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de gezamenlijk decreet en ordonnantie van het
BrusselsHoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 (artikel 6, § 1).

1. Inventaris van de subsidies

Nihil. Het BGHGT heeft in 2021 geen subsidies toegekend.

2. Inventaris van de studies
Nihil. Geen studie uitgevoerd in opdracht van het BGHGT in de loop van 2021.

3. I nventaris van de overheidsopdrachten
Jaar

Type opdracht

Begunstigde

Bedraag
(EUR)

2021

Diensten
(Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking)

Kantoor Xirius Public

Uurtarief

Het BGHGT beschikt niet over eigen personeel. De directie Ondersteuning van het BGHGT die deel uitmaakt
van Brussel Plaatselijke Besturen bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel verzorgt het administratief en
boekhoudkundig beheer.
Voor de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst kan alle informatie betreffende de oproepen tot kandidaten
en de voorwaarden voor aanwerving, bevordering of vervanging worden geraadpleegd op zijn website.
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