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Motie van de Gemeenteraad van Ukkel met het oog op het opstellen van een openbaar kadaster van de 
gemeentelijke vertegenwoordigers in alle publieke of parapublieke structuren en in hun afgeleide 
structuren, en een inventaris van toegekende subsidies en opdrachten afgesloten door de gemeente. 
 
Ingediend door : 
Didier Reynders, gemeenteraadslid - fractieleider MR 
Thibaud Wyngaard, gemeenteraadslid - fractieleider Ecolo 
Emmanuel De Bock, gemeenteraadslid - fractieleider DéFI 
Claudine Verstraeten, gemeenteraadslid - fractieleider PS 
Daniel Hublet, gemeenteraadslid - fractieleider CDH 
  
Gelet op de recente actualiteit betreffende de vragen rond het beheer van de intercommunales in het 
noorden en het zuiden van het land waarbij de problematiek van bepaalde vergoedingsmechanismen en het 
gebrek aan controle op de uitoefening van publieke mandaten aan het licht kwam; 
  
Gelet op de rechtmatige eisen van de bevolking t.o.v. de politieke wereld, die een voorbeeldfunctie heeft; 
  
Gelet op het ernstige risico dat kan ontstaan door geen krachtig antwoord te geven met een 
vertrouwensverlies van de burger in de rechtsstaat en de publieke instellingen tot gevolg; 
  
Gelet op de onbetwistbare eis van transparantie en een goed gebruik van de overheidsgelden; 
  
Gelet op het recht van alle burgers om te weten aan welke structuren de gemeente Ukkel de uitoefening van 
bepaalde opdrachten delegeert, en de identiteit van haar vertegenwoordigers in publieke of parapublieke 
structuren en in hun afgeleide structuren; 
  
Gelet op de ethische, morele en politieke verantwoordelijkheid van elke vertegenwoordiger in hetgeen 
waarin hij de gemeente betrekt en, derhalve, het algemeen welzijn behartigt in de beslissingen die hij neemt; 
  
Gelet op het recht van alle burgers om rekenschap te vragen aan hun vertegenwoordigers, ook in het kader 
van de opdrachten die door de gemeente worden gedelegeerd, 
  
De Gemeenteraad belast het College van Burgemeester en schepenen met : 
  
- de opmaak van een kadaster van alle mandaten, verleend aan de gemeente Ukkel in alle publieke of 
parapublieke structuren en in hun afgeleide structuren, ongeacht de rechtsvorm, de opdracht of het al dan 
niet bezoldigde karakter van het mandaat; 
  
- het aangeven in het kadaster welke vergoeding aan elk mandaat is verbonden (met inbegrip van elke vorm 
van terugbetaling en voordelen in natura), en de identiteit van de aangestelde vertegenwoordiger(s) en de 
politieke partij waartoe hij/zij behoort/behoren, de aanwezigheidsgraad op de vergaderingen en het jaarlijks 
gestorte bedrag aan elk van de mandatarissen; 
  
- de publicatie van dit kadaster op de website van de gemeente en de verzending naar elke burger die erom 
vraagt; 
  
- de publicatie op de website van de gemeente van een lijst van toegekende subsidies en opdrachten 
afgesloten door de gemeente. 


