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RUBRIEK TRANSPARANTIE IN VERBAND MET ACTIEVE OPENBAARHEiD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 
6 VAN GEZAMENLIJK DECREET EN ORDONNANTIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 
DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR BIJ DE BRUSSELSE INSTELLINGEN 

 
 
Artikel 6 van G.D.O. van 16 mei 2019 bepaalt dat :  
 
«  Hoofdstuk II. - Actieve openbaarheid 
 
  Afdeling I. - Algemene bepalingen 
 
  Art. 6. § 1. De bestuurlijke overheden beschikken over een website die, op de homepagina, een 
makkelijk identificeerbare rubriek " transparantie " bevat. 
 
  Deze rubriek bevat minstens : 
 
  1° een document dat de bevoegdheden, de organisatie en de werkwijze van de bestuurlijke overheid 
beschrijft ; 
 
  2° een inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van het voorgaande jaar, met 
vermelding van de begunstigde, het voorwerp van de subsidie en het bedrag van de subsidie ; 
 
  3° een inventaris van de studies die in de loop van het voorgaande jaar werden verricht voor 
rekening van de bestuurlijke overheid, voor zover ze werden verricht door een externe partner. De 
inventaris vermeldt voor elke studie de identiteit van de auteur, dat wil zeggen de naam van de 
rechtspersoon of natuurlijke persoon aan wie de studie werd toevertrouwd, evenals de kost van de 
studie ; 
 
  4° een inventaris van de overheidsopdrachten die in de loop van het voorgaande jaar werden 
gesloten, met vermelding van de aanbesteder en van het vastgelegde bedrag ; 
 
  5° de oproepen tot kandidaten en de voorwaarden inzake aanwerving, bevordering of vervanging 
voor alle betrekkingen die zij willen invullen, openbaar gemaakt binnen zeven werkdagen na de 
aanwervings-, bevorderings- of vervangingsbeslissing, evenals de beslissingen tot aanwerving, 
bevordering vervanging voor de betrekkingen van de ambtenaren van niveau A die zij invullen, 
openbaar gemaakt binnen zeven werkdagen vanaf de beslissing.. » 
 
 
1°/ EEN DOCUMENT DAT DE BEVOEGDHEDEN, DE ORGANISATIE EN DE WERKWIJZE VAN NEO 
BESCHRIJFT :  
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (krachtens de ordonnantie van 27 februari 2014), de Stad Brussel 
en de vzw Brussels Tentoonstellingscentrum richtten bij akte van 8 mei 2014 de publiekrechtelijke 
vennootschap NEO op, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met 
maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Belgiëplein 1, ingeschreven bij de Kruispuntbank van 
Ondernemingen onder het nummer BCE 0552.737.177.  
 
NEO cvba wordt vertegenwoordigd door zijn Raad van Bestuur, die is samengesteld uit 7 bestuurders 
van categorie A (die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen) en 7 bestuurders van 
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categorie B (die de Stad Brussel vertegenwoordigen voor ten minste 90% en de vzw "Le Parc des 
expositions de Bruxelles" voor ten hoogste 10%). 
 
NEO cvba heeft als doel, in het algemeen belang, elke activiteit uit te oefenen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks verband houdt met de planning en de ontwikkeling van het Heizelplateau en het 
daaropvolgende operationele beheer.  
 
 
2°/ EEN INVENTARIS VAN DE SUBSIDIES DIE WERDEN TOEGEKEND IN DE LOOP VAN HET 
VOORGAANDE JAAR :  
 
Documentatie over actieve openbaarheid (bijlage 1) 
 
3°/ EEN INVENTARIS VAN DE STUDIES DIE IN DE LOOP VAN HET VOORGAANDE JAAR WERDEN 
VERRICHT VOOR REKENING VAN NEO :  
 
Documentatie over actieve openbaarheid (bijlage 1) 
 
4°/ EEN INVENTARIS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN DIE IN DE LOOP VAN HET VOORGAANDE JAAR 
WERDEN GESLOTEN :  
 
Tabel met de inventaris van overheidsopdrachten 2020 (bijlage 2) 
 
5°/ GEEN OPENBARE OPROEPEN TOT KANDIDATEN  


