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1 Wettelijke grondslag 

Deze beslissing wordt genomen in toepassing van artikel 30sexies1 van de ordonnantie van 19 

juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest.  

Dit artikel luidt als volgt: 

“Brugel stelt een huishoudelijk reglement op ...” 

 

  

                                                

1 Ingevoerd door artikel 56 van de ordonnantie van 14 december 2006 tot wijziging van de ordonnanties van 19 

juli 2001 en 1 april 2004 betreffende de organisatie van de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, en gewijzigd door artikel 53 van de ordonnantie van 20 juli 2011 tot wijziging van de 

ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende de oprichting van 

begrotingsfondsen. 
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2 Wijzigingen van het huishoudelijk reglement 

2.1 Wijziging van artikel 11  betreffende de delegatie inzake 

handtekening en bevoegdheden 

Met uitzondering van de bepalingen over de bedragen ten laste van opdracht 15 van het BIM, 

worden de paragrafen 1 tot 3 van artikel 11 van het huishoudelijk reglement als volgt 

vervangen: 

"§1. De raad van bestuur beschikt over de hoedanigheid van ordonnateur van BRUGEL. 

 § 2. De raad van bestuur kan een delegatie inzake handtekening toekennen minstens twee 

bestuurders die ten aanzien van de afgevaardigde ordonnateur rechtstreeks verantwoordelijk 

zijn wat hun opdracht als onderafgevaardigde ordonnateur betreft voor de vastlegging en de 

afrekening van de voorziene uitgaven binnen de perken van de beschikbare kredieten 

In geval een of beide afgevaardigde ordonnateurs afwezig of verhinderd zijn, worden de 

delegaties die aan elk van hen werden verleend voor de duur van de periode waarin zij 

afwezig of verhinderd zijn, toegewezen aan het lid van de raad van bestuur dat de afwezige 

of verhinderde afgevaardigde ordonnateur heeft aangeduid. Indien hij niet in staat is dit lid 

aan te duiden, zal de raad van bestuur het aanduiden. 

§ 3. De raad van bestuur kan, binnen de door hem vastgelegde grenzen, een 

handtekeningdelegatie toekennen aan de coördinator van BRUGEL en aan zijn 

plaatsvervanger die ten opzichte van de ordonnateur rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor 

wat hun opdracht van afgevaardigd ordonnateur betreft.  

In geval de coördinator van BRUGEL in zijn hoedanigheid van afgevaardigd ordonnateur 

afwezig of verhinderd is, worden de delegaties die hem werden verleend voor de duur van 

de periode waarin hij afwezig of verhindd is, toegewezen aan zijn plaatsvervanger of de 

opdrachthouder die hij heeft aangeduid. Indien de coördinator niet in staat is een 

opdrachthouder aan te duiden, zal de raad van bestuur hem aanduiden. ” 

 

2.2 Wijziging van artikel 12 betreffende begroting, financiën en 

boekhouding 

De tekst van artikel 12 van het huishoudelijk reglement wordt als volgt vervangen: 

"§ 1. De raad van bestuur is, in de hoedanigheid van ordonnateur, verantwoordelijk voor het 

administratief, financieel en boekhoudkundig beheer van BRUGEL. Dit beheer voldoet aan 

de bepalingen die van toepassing zijn op autonome bestuursinstellingen van tweede 

categorie.  

§ 2. De raad van bestuur duidt de verantwoordelijke voor het begrotingsbeheer, de 

boekhouder,  de boekhouder-schatbewaarder en zijn plaatsvervanger aan. 

§ 3. De coördinator van de opdrachthouders stelt op basis van een voorstel van de 

verantwoordelijke voor het begrotingsbeheer, in overleg met de voorzitter van de raad van 

bestuur, een ontwerp op van voorstel van begroting. Dit voorstel van begroting wordt ter 
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goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Na goedkeuring wordt het voorstel van 

begroting overgemaakt aan de Minister De mededeling van de goedgekeurde versie van het 

voorstel van begroting leeft de kalender na die voor de opmaak van de begroting werd 

vastgestekd door de Minister van Begroting. 

De begroting omvat een gedetailleerde raming van de inkomsten en uitgaven op jaarbasis. 

Tout engagement, toute notification, toute liquidation est visée préalablement par le 

contrôleur des engagements et des liquidations de BRUGEL. . met uitzondering van de 

uitgaven voorzien in artikel 74, 3° van de organieke ordonnantie van 23/02/2006 houdende 

de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle. 

BRUGEL onderwerpt zich aan de beheerscontrole georganiseerd door het Rekenhof. 

Periodiek geeft de verantwoordelijke van het begrotingsbeheer een overzicht van de uitgaven 

en inkomsten op basis van enerzijds de uitgaven- en ontvangstenboeken en van anderzijds 

een voorspelling van de uitgaven en ontvangsten op basis van de staat van vordering van de 

projecten. Le conseil d’administration communique sans délai toute nouvelle ventilation et 

tout dépassement de crédits au Ministre et au Centre de coordination financière de la 

Région de Bruxelles-Capitale (CCFB). ” 

 

3 Inwerkingtreding 

De wijzingen vermeld onder de 2 punten hierboven treden in werking op 1 januari 2012.  
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