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Gelet op artikel 30bis en 30ter van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

Gelet op de ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de 

begroting, de boekhouding en de controle, en met name artikel 85 en 89, 

Gelet op het besluit van 19 oktober 2006 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de 

financiële actoren,  

Gelet op het uitdrukkelijke akkoord van de vervangende boekhouder, de boekhouder-

schatbewaarder en de vervangende boekhouder-schatbewaarder, 

Overwegende dat artikel 30bis van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Commissie voor regulering van de 

energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, "Brussel Gas Elektriciteit" genoemd, afgekort BRUGEL, 

heeft opgericht,  

Overwegende dat in overeenstemming met artikel 85 van de ordonnantie van 23 februari 2006 

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

BRUGEL een autonome bestuursinstelling van tweede categorie is,  

Overwegende dat artikel 89 van dezelfde ordonnantie voorziet dat het beheersorgaan in elke 

autonome bestuursinstelling van tweede categorie de boekhouders en de boekhouders-

schatbewaarders aanstelt,  

Overwegende dat krachtens artikel 30ter van de voornoemde ordonnantie van 19 juli 2001, Brugel 

wordt geleid door de Raad van Bestuur die dus het beheersorgaan van Brugel vormt,  

Overwegende dat de Raad van Bestuur de boekhouder, de vervangende boekhouder, de 

boekhouder-schatbewaarder en de vervangende boekhouder-schatbewaarder moet aanstellen,  

Overwegende dat de bovengenoemde personen over de vereiste titels beschikken om toegang te 

krijgen tot de functies van boekhouder en de boekhouder-schatbewaarder,   

Na beraadslaging,  

Beslist de Raad van Bestuur dat: 

 

 Wordt aangesteld in de hoedanigheid van boekhouder van Brugel mevrouw Ariane Jablonka,  

 Wordt aangesteld in de hoedanigheid van vervangend boekhouder van Brugel mevrouw 

Madame Julie Hayette,  

 Wordt aangesteld in de hoedanigheid van boekhouder-schatbewaarder van Brugel de heer 

Jeremie Van den Abeele, 

 Wordt aangesteld in de hoedanigheid van vervangend boekhouder-schatbewaarder van 

Brugel:  

– Tot 31 december 2015, de heer Raymond Umuhizi, 

– Vanaf 1 januari 2016, de heer Bekay Chihi.  
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De Raad van Bestuur wenst de voornoemde personen tevens te herinneren aan hun rechten en 

plichten die hen worden opgelegd door de toepasselijke ordonnanties en besluiten in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest.  

Namelijk: 

1° Voor wat betreft de boekhouder  

In overeenstemming met artikel 89 van de voornoemde ordonnantie van 23 februari 2006 is de 

boekhouder belast met: 

– het controleren van de naleving en het valideren van de boekhoudregels 

– het voeren van de algemene boekhouding van Brugel (invoer, afsluitingen, reconciliatie, 

afgrenzing…)  

– het opvolgen van het beheer van de betalingen van derden, de openstaande bestelbonnen  

– het voldoen aan de fiscale verplichtingen: belastingaangifte, fiscale fiches … 

– het voorbereiden van en antwoorden op de jaarlijkse controle van het Rekenhof 

– het boekhoudkundig beheer van de betaling van de lonen van het personeel van Brugel 

wanneer Brugel zal worden gedetacheerd door het BIM 

– het opstellen en verzenden van de wekelijkse prognoses van de vereffeningen naar het 

MBHG en ze doorgeven aan de schatbewaarder na zich ervan te hebben verzekerd dat de 

prognoses de definitieve betalingen weerspiegelen.  Hiertoe bereidt de boekhouder een lijst 

van te betalen derden voor en drukt hem af uit PIA en voegt hij de betrokken facturen bij in 

de map met de betalingen voor de schatbewaarder. 

 

2° Voor wat betreft de vervangende boekhouder 

In afwezigheid van de boekhouder, wordt het laatste punt van de functies vernoemd in punt 1° 

uitgeoefend door de vervangende boekhouder tot op het ogenblik waarop de boekhouder zijn 

beheer herneemt. Voor een langere periode van afwezigheid worden alle taken vernoemd in punt 1° 

uitgeoefend door de vervangende boekhouder, onder de verantwoordelijkheid van de boekhouder.  

3° Voor wat betreft de boekhouder-schatbewaarder  

In overeenstemming met artikel 69 van de voornoemde ordonnantie van 23 februari 2006 en artikel 

22, §1, en 41 van het voornoemd besluit van 19 oktober 2006, is de boekhouder-schatbewaarder 

belast met: 

– het uitvoeren van de thesaurieverrichtingen (betaling van de onkosten, terugvordering van de 

onterecht betaalde bedragen, invordering, inning en teruggave van de vastgestelde rechten, 

enz.) 

– het opmaken van een rekening van de thesaurieverrichtingen die hij heeft uitgevoerd: 

o minstens een keer per jaar met afsluiting op 31 december; 

o bij vaststelling van een tekort; 

o op de datum waarop zijn functies eindigen, 
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Het verslag over de rekening betreffende de thesaurieverrichtingen afgesloten op 31 december moet 

ten laatste op 1 maart van het volgende jaar aan de Raad van Bestuur worden overgemaakt.  

Deze rekening zal worden opgesteld in de vorm van een EXCEL-tabel en zal de aard van de 

uitgevoerde verrichting bevatten, evenals de gegevens van de betrokken natuurlijke of 

rechtspersonen en de datums van betaling.  

De Raad van Bestuur zal ook de bewijsstukken bepalen die moeten worden bijgevoegd ter staving 

van de rekeningen die aan het Rekenhof worden overgemaakt en zal de termijn bepalen waarbinnen 

de rekening van de boekhouder-schatbewaarder moet worden overgemaakt aan het toezichtsorgaan, 

dat ze zal overmaken aan het Rekenhof.  

– Bij de registratie van verrichtingen in het boekhoudsysteem door de boekhouder, het 

bijvoegen van de volgende documenten:  

o een balans van de derdenrekeningen die de vastgestelde rechten opneemt, 

o de uit het boekhoudsysteem gehaalde een of meer financiële journalen die de 

uitgevoerde verrichtingen weergeven, 

– het signaleren, met een schriftelijk verslag gericht aan de Raad van Bestuur en de 

boekhouder, van elk feit of elke situatie die de bewaring van de fondsen die hem zijn 

toevertrouwd in gevaar zou kunnen brengen. De Raad van Bestuur zal de ontvangst van dit 

verslag bevestigen binnen een termijn van vijftien werkdagen en zal een omstandig verslag 

opmaken, 

– jaarlijks rekenschap afleggen over zijn beheer aan het Rekenhof en het workflowproces van 

de betalingen van de facturen beschrijven. 

 

In overeenstemming met artikel 46 is de boekhouder-schatbewaarder onderworpen aan de controle 

van het toezichtsorgaan volgens de onderstaande door ons gedefinieerde modaliteiten: 

– de controle heeft betrekking op het beheer van de boekhouder-schatbewaarder, op de 

conformiteit van de beheersrekening met de boekhoudkundige gegevens, met inbegrip van 

de vastgestelde rechten, en ook op de kastoestand van de genoemde boekhouder, 

– bij ieder verzoek van het toezichtsorgaan, verstrekt de boekhouder-schatbewaarder de 

verantwoording over de uitgevoerde verrichtingen. Het toezichtsorgaan heeft een 

onbeperkte consultatietoegang tot het boekhoudsysteem. De uitgevoerde controles geven 

aanleiding tot de opmaak van een proces-verbaal van toezicht. 

 

In overeenstemming met artikel 47 en 48 van het besluit van 19 oktober 2006: 

– kan de Raad van Bestuur de boekhouder-schatbewaarder op elk ogenblik tijdelijk of definitief 

van zijn functies ontheffen. 

– is de boekhouder-schatbewaarder persoonlijk aansprakelijk in het geval: 

a) hij een onwettige activiteit, fraude of daden van corruptie zou begaan, 

b) van het verlies of de aantasting van de gelden en documenten die hij onder zijn hoede 

heeft, 

c) hij invorderingen of betalingen zou uitvoeren die niet in overeenstemming zijn met de 

overeenkomstige invorderings- of betalingsbevelen, 
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d) hij de betalingen die hij heeft uitgevoerd niet zou kunnen rechtvaardigen aan de hand van 

regelmatige stukken, 

e) hij aan andere personen dan aan de rechthebbenden betalingen zou hebben gedaan, 

f) hij zou nalaten verschuldigde ontvangsten te innen. 

 

Deze persoonlijke aansprakelijkheid is door geen enkele door Brugel afgesloten verzekeringspolis 

gedekt.  

  

 

4° Voor wat betreft de vervangende boekhouder-schatbewaarder 

In geval van afwezigheid van korte duur van de boekhouder-schatbewaarder, worden zijn functies 

onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefend door de vervangende boekhouder-schatbewaarder, tot 

het ogenblik waarop de titelvoerende boekhouder-schatbewaarder zijn beheer herneemt. 

De boekhouder-schatbewaarder zal de richtlijnen voor de uitoefening van de vervanging opstellen. 

*      * 

* 

 

 

Onderhavige beslissing wordt van kracht op 1 januari 2015. 

 

Het wordt betekend aan de gewestelijke boekhouder-schatbewaarder en aan de directeur begroting 

van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


