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LE REGULATEUR BRUXELLOIS POUR L'ENERGIE
DE BRUSSELSE REGULATOR VOOR ENERGIE

l Context

Na een jury te hebben samengesteld en een oproep tôt kandidaatstelling te hebben
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in de vier nationale kranten heefc de Brusselse
Regering in haar zitting van 4 oktober 2018 de nieuwe bestuurders aangeduid ter vervanging
van de bestuurders van wie het mandant eindigt.

De Regering heeft het volgende beslist:

Art. 2. De heer Pascal Boucquey wordt benoemd tôt voorzitter voor een période van
vijf jaar, eenmaal hernieuwbaar.

Art. 3. De heer Eric Mannes wordt benoemd tôt specifiek bestuurder voor de
watersector bij BR.UGEL voor een période van vijf jaar, eenmaal hernieuwbaar
vanaf l januari 2019.

Art. 4. Mevrouw Isabelle Chaput wordt benoemd tôt bestuurder bij BRUGEL voor een
période van vijfjaar, eenmaal hernieuwbaar.

Art. 5. De heer Jan Willems wordt benoemd tôt bestuurder bij BRUGEL voor een
période van vijf jaar, eenmaal hernieuwbaar.

Aangezien dhr. Mannes zijn functie pas heefc opgenomen op l januari 2019 wenste de minister
dat dhr. Jan De Keye zijn mandaat tôt deze datum zou voortzetten om de continuïteit van de
dienst te garanderen.

Op die datum was dhr. Boucquey nog steeds verhinderd en had hij zijn functies bij BRUGEL
nog niet opgenomen. Op 18 februari 2019 heeft dhr. Boucquey per brief aan de minister
meegedeeld dat hij wenste af te zien van dit mandaat.

Tôt die datum heeft dhr. De Keye op verzoek van de minister zijn mandaat voortgezet om de
continuïteit van de dienst te garanderen en aver een volledige vergadering te beschikken. De
regering heeft geen nominatieve beslissing genomen om de benoeming in die zin te bevestigen.
Dhr. De Keye was dus geen rechtsgeldig bestuurder meer sinds l januari 2019

Beslissing

Rekening houdend met de wil om de rechtszekerheid van de beslissingen die werden genomen
tussen l januari 2019 en l maart 2019 te garanderen, heeft de Raad van Bestuur van BRUGEL,
regelmatig samengesteld, beslist de volgende besluiten te bekrachtigen:

Beslissingen
opgenomen in de

notulen van

20190109_08

20190109_05

TITEL

De RvB heeft het overeenkomst goedgekeurd.

De RvB heeft de Ndls versie verslag cout-vérité van water
goedgekeurd.
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Deze beslissing zal op de website van BRUGEL worden gepubliceerd. De beslissingen met
individuele strekking en bevestigd door dit document zullen binnen 30 dagen na de goedkeuring
van deze beslissing aan hun bestemmelingen worden betekend.

Deze beslissing wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van 27 maart 20 19.
In overeenstemming met artikel SOquater van de elektriciteitsordonnantie'komt de R.aad van
Bestuur geldig bijeen indien ten minste drie bestuurders aanwezig zijn, waaronder de specifieke
bestuurder voor de watersector, wanneer een beslissing met betrekking tôt de bevoegdheid
van Brugel inzake het toezicht op de waterprijs krachtens de ordonnantie van 20 oktober 2006
tôt opstelling van een kader voor het waterbeleid genomen moet worden. In geval van
afwezigheid van de heer Mannes zal het punt naar een andere datum worden uitgesteld. In
geval van twee opeenvolgende afwezigheden van de voornoemde specifteke beStuurder wordt
het quorum geacht te zijn bereikt in aanwezigheid van drie bestuurders.

Jan WILLEMS,

Bestuurder - Voorzitter a. i.

Isabelle CHAPUT,

Bestuurdster

Guillaume LEPERE,

Bestuurder

.
iV

' Ordonnantie van 19 juti 2001 betreffende de organisatie van de elektridteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
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