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Overwegende dat artikel 30bfs van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Reguleringscommissie voor Energie in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, "Brusse/ Gas Elektridteft" genoemd, afgekort BRUGEL, heeft
opgericht;

Overwegende dat krachtens artikel 30ter van de voornoemde ordonnantie van 19 juli 2001, BR.UGEL
wordt geleid doorde Raad van Bestuur die het beheersorgaan van BRUGEL vormt;

Gelet op artikel 30sexi"es van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat Brugel verplicht een huishoudelijk
règlement op te stellen;

Gelet op artikel 12 van het huishoudelijk règlement van Brugel dat de mogelijkheid voorziet de
ondertekening van akten door de Raad van Bestuur te delegeren aan twee bestuurders of, voor de
bevoegdheden gedefinieerd in artikel l 3, aan de coôrdinator of zijn plaatsvervanger;

Na beraadslaging,

Beslist de Raad van Bestuur het volgende:

De Raad van Bestuur dde eert de ondertekenin
oudste bestuurder "

van akten aan de voorzitter en de

De Raad van Bestuur delegeert gezamenlijk aan de voorzitter en de oudste bestuurder de
bevoegdheid om de akten van Brugel te ondertekenen.

In geval de voorzitter of de oudste bestuurder afwezig of verhinderd is, worden de delegaties die
aan elk van hen werden verleend voor de duur van de période waarin hij afwezig of verhinderd
is, toegewezen aan het oudste aanwezige lid van de Raad van Bestuur.

> De Raad van Bestuur dele eert de ondertekenin van akten aan de coôrdinator

Voor de bevoegdheden gedeflnieerd in artikel 13 van haar Huishoudelijk règlement, verleent de
Raad van Bestuur een handtekeningdelegatie aan de coôrdinator van BRUGEL of zijn
plaatsvervanger.

In geval de coôrdinator van BRUGEL afwezig ofverhinderd is, worden de delegaties die aan hem
werden verleend voor de duur van de afwezigheid of verhindering toegewezen aan zijn
plaatsvervanger of aan een diensthoofd. Indien de coôrdinator niet in staat is een diensthoofd aan
te duiden, zal de Raad van Bestuur hem aanduiden.
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In geval van subdelegatie van de bevoegdheden aan een diensthoofd of een medewerker zoals
voorzien in paragraaf 4 van artikel 13 van het Huishoudelijk règlement, mogen de akten
ondertekend worden door het diensthoofd of de gedelegeerde medewerker.

Deze beslissing treedt in werking 10 dagen na de publicatie ervan op de website van Brugel.
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