
Eric TOMAS

Mandaten, functies en afgeleide functies Bezoldigingen

Burgemeester van de gemeente Anderlecht 9.232,84 EUR belastbaar bruto/maand

Bestuurder Sibelga 120 EUR bruto/vergadering 
(zitpenningen)

Bestuurder Interfin 120 EUR bruto/vergadering 
(zitpenningen)

Bestuurder Europees Centrum voor Fruit en 
Groenten

120 EUR bruto/vergadering 
(zitpenningen)

Voordelen van allerlei aard Bedragen

Representatiekosten 2 000 EUR/jaar

NB 1: De representatiekosten zijn het maximum dat per jaar door de gemeente Anderlecht aan elk
lid van het college van burgemeester wordt toegekend.  Dit bedrag wordt niet noodzakelijk door
deze laatsten gebruikt. 

NB 2: Het besluit van de Brusselse regering van 7 september 2017 bepaalt het maximumbedrag
van  de  zitpenningen  van  de  leden  van  de  raden  van  bestuur  in  Brusselse  lokale  openbare
instellingen  op  120  EUR  bruto,  met  een  maximum  van  twintig  vergaderingen  per  jaar.  Tien
bijkomende vergaderingen per jaar kunnen aan de leden van beperkte beheersorganen worden
toegekend. De vicevoorzitters en voorzitters kunnen echter zitpenningen genieten tot 300 EUR
bruto per vergadering van de raad van bestuur of beperkt beheersorgaan waaraan zij deelnemen,
met een maximum van 40 vergaderingen per jaar, voor alle organen. 

Update 18 september 2019



Jérémie DROUART

Mandaten, functies en afgeleide functies Bezoldigingen

Schepen van de gemeente Anderlecht 6.924,61 EUR belastbaar bruto/maand

Lid van het overlegcomité van het OCMW Onbezoldigd 

Bestuurder bij de Brusselse Keukens 120 EUR bruto/vergadering 
(zitpenningen)

Commissaris bij Ethias Onbezoldigd

Lid van IRISteam Onbezoldigd

Bestuurder bij het Verzetshuis Onbezoldigd

Voordelen van allerlei aard Bedragen

Representatiekosten 2 000 EUR/jaar 

NB 1: De representatiekosten zijn het maximum dat per jaar door de gemeente Anderlecht aan elk
lid van het college van burgemeester wordt toegekend.  Dit bedrag wordt niet noodzakelijk door
deze laatsten gebruikt. 

NB 2: Het besluit van de Brusselse regering van 7 september 2017 bepaalt het maximumbedrag
van  de  zitpenningen  van  de  leden  van  de  raden  van  bestuur  in  Brusselse  lokale  openbare
instellingen  op  120  EUR  bruto,  met  een  maximum  van  twintig  vergaderingen  per  jaar.  Tien
bijkomende vergaderingen per jaar kunnen aan de leden van beperkte beheersorganen worden
toegekend. De vicevoorzitters en voorzitters kunnen echter zitpenningen genieten tot 300 EUR
bruto per vergadering van de raad van bestuur of beperkt beheersorgaan waaraan zij deelnemen,
met een maximum van 40 vergaderingen per jaar, voor alle organen. 

Update 26 juni 2019



Fabrice CUMPS

Mandaten, functies en afgeleide functies Bezoldigingen

Schepen van de gemeente Anderlecht 6.924,61 EUR belastbaar bruto/maand

Vicevoorzitter van de Brusselse Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij 

300 EUR bruto/vergadering 
(zitpenningen)

Bestuurder van Conseil de l'Enseignement des 
Communes et des Provinces

60 EUR bruto/vergadering 
(zitpenningen) 

Bestuurder van Conseil des Pouvoirs 
organisateurs de l'Enseignement officiel neutre 
subventionné

Onbezoldigd 

Bestuurssecretaris bij de Gewestelijke 
Overheidsdienst Brussel

Politiek verlof 

Voordelen van allerlei aard Bedragen

Representatiekosten 2 000 EUR/jaar

NB 1: De representatiekosten zijn het maximum dat per jaar door de gemeente Anderlecht aan elk
lid van het college van burgemeester wordt toegekend.  Dit bedrag wordt niet noodzakelijk door
deze laatsten gebruikt. 

NB 2: Het besluit van de Brusselse regering van 7 september 2017 bepaalt het maximumbedrag
van  de  zitpenningen  van  de  leden  van  de  raden  van  bestuur  in  Brusselse  lokale  openbare
instellingen  op  120  EUR  bruto,  met  een  maximum  van  twintig  vergaderingen  per  jaar.  Tien
bijkomende vergaderingen per jaar kunnen aan de leden van beperkte beheersorganen worden
toegekend. De vicevoorzitters en voorzitters kunnen echter zitpenningen genieten tot 300 EUR
bruto per vergadering van de raad van bestuur of beperkt beheersorgaan waaraan zij deelnemen,
met een maximum van 40 vergaderingen per jaar, voor alle organen. 

Update 23 september 2019



Susanne   MÜLLER-HÜBSCH  

Mandaten, functies en afgeleide functies Bezoldigingen

Schepen van de gemeente Anderlecht 6.924,61 EUR belastbaar bruto/maand

Lid van de vzw Anderlechtse wijkenregie Onbezoldigd 

Lid van VIVAQUA 120 EUR bruto/vergadering 
(zitpenningen)

Voordelen van allerlei aard Bedragen

Representatiekosten 2 000 EUR/jaar

NB 1: De representatiekosten zijn het maximum dat per jaar door de gemeente Anderlecht aan elk
lid van het college van burgemeester wordt toegekend.  Dit bedrag wordt niet noodzakelijk door
deze laatsten gebruikt. 

NB 2: Het besluit van de Brusselse regering van 7 september 2017 bepaalt het maximumbedrag
van  de  zitpenningen  van  de  leden  van  de  raden  van  bestuur  in  Brusselse  lokale  openbare
instellingen  op  120  EUR  bruto,  met  een  maximum  van  twintig  vergaderingen  per  jaar.  Tien
bijkomende vergaderingen per jaar kunnen aan de leden van beperkte beheersorganen worden
toegekend. De vicevoorzitters en voorzitters kunnen echter zitpenningen genieten tot 300 EUR
bruto per vergadering van de raad van bestuur of beperkt beheersorgaan waaraan zij deelnemen,
met een maximum van 40 vergaderingen per jaar, voor alle organen. 

Update 26 juni 2019



Fabienne   MIROIR  

Mandaten, functies en afgeleide functies Bezoldigingen

Schepen van de gemeente Anderlecht 6.924,61 EUR belastbaar bruto/maand

Bestuurder bij CREMABRU 122,40 EUR bruto/vergadering 
(zitpenningen)

Voordelen van allerlei aard Bedragen

Representatiekosten 2 000 EUR/jaar

NB 1: De representatiekosten zijn het maximum dat per jaar door de gemeente Anderlecht aan elk
lid van het college van burgemeester wordt toegekend.  Dit bedrag wordt niet noodzakelijk door
deze laatsten gebruikt. 

NB 2: Het besluit van de Brusselse regering van 7 september 2017 bepaalt het maximumbedrag
van  de  zitpenningen  van  de  leden  van  de  raden  van  bestuur  in  Brusselse  lokale  openbare
instellingen  op  120  EUR  bruto,  met  een  maximum  van  twintig  vergaderingen  per  jaar.  Tien
bijkomende vergaderingen per jaar kunnen aan de leden van beperkte beheersorganen worden
toegekend. De vicevoorzitters en voorzitters kunnen echter zitpenningen genieten tot 300 EUR
bruto per vergadering van de raad van bestuur of beperkt beheersorgaan waaraan zij deelnemen,
met een maximum van 40 vergaderingen per jaar, voor alle organen. 

Update 27 september 2019



Elke ROEX

Mandaten, functies en afgeleide functies Bezoldigingen

Schepen van de gemeente Anderlecht 6 924,61 EUR belastbaar bruto/maand

Bestuurder bij Brussels.parking 120 EUR bruto/vergadering 
(zitpenningen)

Bestuurder bij de vzw Anderlechtse wijkenregie Onbezoldigd 

Voorzitter van vzw Vlaams Gemeenschapsbeleid 
Anderlecht 

Onbezoldigd 

Socio-economisch expert POD Maatschappelijke 
Integratie 

Onbezoldigd 

Voordelen van allerlei aard Bedragen

Representatiekosten 2 000 EUR/jaar

NB 1: De representatiekosten zijn het maximum dat per jaar door de gemeente Anderlecht aan elk
lid van het college van burgemeester wordt toegekend.  Dit bedrag wordt niet noodzakelijk door
deze laatsten gebruikt. 

NB 2: Het besluit van de Brusselse regering van 7 september 2017 bepaalt het maximumbedrag
van  de  zitpenningen  van  de  leden  van  de  raden  van  bestuur  in  Brusselse  lokale  openbare
instellingen  op  120  EUR  bruto,  met  een  maximum  van  twintig  vergaderingen  per  jaar.  Tien
bijkomende vergaderingen per jaar kunnen aan de leden van beperkte beheersorganen worden
toegekend. De vicevoorzitters en voorzitters kunnen echter zitpenningen genieten tot 300 EUR
bruto per vergadering van de raad van bestuur of beperkt beheersorgaan waaraan zij deelnemen,
met een maximum van 40 vergaderingen per jaar, voor alle organen. 

Andere privé-activiteiten Bezoldigingen

Bestuurder bij vzw Emancipatie via Arbeid Onbezoldigd

Update 13 mei 2019



Fatiha EL IKDIMI

Mandaten, functies en afgeleide functies Bezoldigingen

Schepen van de gemeente Anderlecht 6.924,61 EUR belastbaar bruto/maand

Lid van de algemene vergadering van Atout 
Projet

Onbezoldigd 

Lid van de algemene vergadering van Brusselse 
Woning 

Onbezoldigd 

Lid van de algemene vergadering van Citidev Onbezoldigd

Bestuurder bij Brulocalis 118,07 EUR bruto/vergadering 
(zitpenningen)

Lid van het overlegcomité van het OCMW Onbezoldigd

Bestuurder bij de Wijkenregie Onbezoldigd 

Voordelen van allerlei aard Bedragen

Representatiekosten 2 000 EUR/jaar 

NB 1: De representatiekosten zijn het maximum dat per jaar door de gemeente Anderlecht aan elk
lid van het college van burgemeester wordt toegekend.  Dit bedrag wordt niet noodzakelijk door
deze laatsten gebruikt. 

NB 2: Het besluit van de Brusselse regering van 7 september 2017 bepaalt het maximumbedrag
van  de  zitpenningen  van  de  leden  van  de  raden  van  bestuur  in  Brusselse  lokale  openbare
instellingen  op  120  EUR  bruto,  met  een  maximum  van  twintig  vergaderingen  per  jaar.  Tien
bijkomende vergaderingen per jaar kunnen aan de leden van beperkte beheersorganen worden
toegekend. De vicevoorzitters en voorzitters kunnen echter zitpenningen genieten tot 300 EUR
bruto per vergadering van de raad van bestuur of beperkt beheersorgaan waaraan zij deelnemen,
met een maximum van 40 vergaderingen per jaar, voor alle organen. 

Update 27 september 2019



Alain KESTEMONT

Mandaten, functies en afgeleide functies Bezoldigingen

Schepen van de gemeente Anderlecht 6.924,61 EUR belastbaar bruto/maand

Politieraadslid van zone Zuid Afstand van zitpenningen

Lid van GIP Afstand van zitpenningen

Voorzitter van de overlegcommissie 
stedenbouwkundige 
vergunningen/milieuvergunningen 

Onbezoldigd

Voordelen van allerlei aard Bedragen

Representatiekosten 2 000 EUR/jaar

NB 1: De representatiekosten zijn het maximum dat per jaar door de gemeente Anderlecht aan elk
lid van het college van burgemeester wordt toegekend.  Dit bedrag wordt niet noodzakelijk door
deze laatsten gebruikt.  

NB 2: Het besluit van de Brusselse regering van 7 september 2017 bepaalt het maximumbedrag
van  de  zitpenningen  van  de  leden  van  de  raden  van  bestuur  in  Brusselse  lokale  openbare
instellingen  op  120  EUR  bruto,  met  een  maximum  van  twintig  vergaderingen  per  jaar.  Tien
bijkomende vergaderingen per jaar kunnen aan de leden van beperkte beheersorganen worden
toegekend. De vicevoorzitters en voorzitters kunnen echter zitpenningen genieten tot 300 EUR
bruto per vergadering van de raad van bestuur of beperkt beheersorgaan waaraan zij deelnemen,
met een maximum van 40 vergaderingen per jaar, voor alle organen. 

Update 24 juni 2019



Nadia   KAMMACHI  

Mandaten, functies en afgeleide functies Bezoldigingen

Schepen van de gemeente Anderlecht 6.924,61 EUR belastbaar bruto/maand

Lid van de vzw Anderlechtse wijkenregie Onbezoldigd

Voorzitter van vzw Mulieris Onbezoldigd

Lid van cvba SIBELGA – INTERFIN 120 EUR bruto/vergadering 
(zitpenningen)

Lid van Bureau d'Accueil primo-arrivants 
Anderlecht 

Onbezoldigd 

Voordelen van allerlei aard Bedragen

Representatiekosten 2 000 EUR/jaar

NB 1: De representatiekosten zijn het maximum dat per jaar door de gemeente Anderlecht aan elk
lid van het college van burgemeester wordt toegekend.  Dit bedrag wordt niet noodzakelijk door
deze laatsten gebruikt. 

NB 2: Het besluit van de Brusselse regering van 7 september 2017 bepaalt het maximumbedrag
van  de  zitpenningen  van  de  leden  van  de  raden  van  bestuur  in  Brusselse  lokale  openbare
instellingen  op  120  EUR  bruto,  met  een  maximum  van  twintig  vergaderingen  per  jaar.  Tien
bijkomende vergaderingen per jaar kunnen aan de leden van beperkte beheersorganen worden
toegekend. De vicevoorzitters en voorzitters kunnen echter zitpenningen genieten tot 300 EUR
bruto per vergadering van de raad van bestuur of beperkt beheersorgaan waaraan zij deelnemen,
met een maximum van 40 vergaderingen per jaar, voor alle organen. 

Update 26 juni 2019



Allan   NEUZY  

Mandaten, functies en afgeleide functies Bezoldigingen

Schepen van de gemeente Anderlecht 6.924,61 EUR belastbaar bruto/maand

Voorzitter van de vzw Groen en Blauw Huis Onbezoldigd

Bestuurder van de vzw Anderlechtse wijkenregie Onbezoldigd 

Voordelen van allerlei aard Bedragen

Representatiekosten 2 000 EUR/jaar

NB 1: De representatiekosten zijn het maximum dat per jaar door de gemeente Anderlecht aan elk
lid van het college van burgemeester wordt toegekend.  Dit bedrag wordt niet noodzakelijk door
deze laatsten gebruikt. 

NB 2: Het besluit van de Brusselse regering van 7 september 2017 bepaalt het maximumbedrag
van  de  zitpenningen  van  de  leden  van  de  raden  van  bestuur  in  Brusselse  lokale  openbare
instellingen  op  120  EUR  bruto,  met  een  maximum  van  twintig  vergaderingen  per  jaar.  Tien
bijkomende vergaderingen per jaar kunnen aan de leden van beperkte beheersorganen worden
toegekend. De vicevoorzitters en voorzitters kunnen echter zitpenningen genieten tot 300 EUR
bruto per vergadering van de raad van bestuur of beperkt beheersorgaan waaraan zij deelnemen,
met een maximum van 40 vergaderingen per jaar, voor alle organen. 

Update 19 juni 2019



Julien MILQUET

Mandaten, functies en afgeleide functies Bezoldigingen

Schepen van de gemeente Anderlecht 6.924,61 EUR belastbaar bruto/maand

Commissaris van de Brusselse regering Onbezoldigd

Secretaris bij de vzw Anderlechtse wijkenregie Onbezoldigd 

Bestuurder bij de vereniging LAV'AND Onbezoldigd

Voorzitter van BAPA Anderlecht (vzw) Onbezoldigd

Voordelen van allerlei aard Bedragen

Representatiekosten 2 000 EUR/jaar 

NB 1: De representatiekosten zijn het maximum dat per jaar door de gemeente Anderlecht aan elk
lid van het college van burgemeester wordt toegekend.  Dit bedrag wordt niet noodzakelijk door
deze laatsten gebruikt. 

NB 2: Het besluit van de Brusselse regering van 7 september 2017 bepaalt het maximumbedrag
van  de  zitpenningen  van  de  leden  van  de  raden  van  bestuur  in  Brusselse  lokale  openbare
instellingen  op  120  EUR  bruto,  met  een  maximum  van  twintig  vergaderingen  per  jaar.  Tien
bijkomende vergaderingen per jaar kunnen aan de leden van beperkte beheersorganen worden
toegekend. De vicevoorzitters en voorzitters kunnen echter zitpenningen genieten tot 300 EUR
bruto per vergadering van de raad van bestuur of beperkt beheersorgaan waaraan zij deelnemen,
met een maximum van 40 vergaderingen per jaar, voor alle organen. 

Update 2 september 2019



Mustapha AKOUZ

Mandaten, functies en afgeleide functies Bezoldigingen

Voorzitter van het OCMW van Anderlecht 6.924,62 EUR belastbaar bruto/maand

Gemeenteraadslid van de gemeente Anderlecht 137,29 EUR/zitting (zitpenningen)

Bestuurder in publiekrechtelijke vereniging 
LAV'AND

Onbezoldigd 

Voorzitter van de vzw Anderlechtse wijkenregie Onbezoldigd

Lid van vzw Le Filet Onbezoldigd

Lid van Interhospitalenkoepel van de Regio voor 
Infrastructurele Samenwerking 

78 EUR/zitting (zitpenningen)

Lid van het directiecomité van de OCMW’s 
(Brulocalis)

Onbezoldigd 

Voordelen van allerlei aard Bedragen

Representatiekosten 2 000 EUR/jaar

NB 1: De representatiekosten zijn het maximum dat per jaar door de gemeente Anderlecht aan elk
lid van het college van burgemeester wordt toegekend.  Dit bedrag wordt niet noodzakelijk door
deze laatsten gebruikt. 

NB 2: Het besluit van de Brusselse regering van 7 september 2017 bepaalt het maximumbedrag
van  de  zitpenningen  van  de  leden  van  de  raden  van  bestuur  in  Brusselse  lokale  openbare
instellingen  op  120  EUR  bruto,  met  een  maximum  van  twintig  vergaderingen  per  jaar.  Tien
bijkomende vergaderingen per jaar kunnen aan de leden van beperkte beheersorganen worden
toegekend. De vicevoorzitters en voorzitters kunnen echter zitpenningen genieten tot 300 EUR
bruto per vergadering van de raad van bestuur of beperkt beheersorgaan waaraan zij deelnemen,
met een maximum van 40 vergaderingen per jaar, voor alle organen. 

Update 24 juni 2019


