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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 heeft de Brusselse
Regering in haar zitting van 4 oktober 2018 de nieuwe bestuurders aangeduid ter vervanging
van de bestuurders van wie het mandaat 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 BRUGEL 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 vijf jaar, 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 heeft 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.

2 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, heeftde Raad van Bestuurvan BRUGEL,
regelmatig samengesteld, beslist de volgende besluiten te bekrachtigen:

Beslissingen
genomen in
du notulen

van

20190109_04

Titel

De RvB heeft de Ndls versie advies altervatieve brandstoffen goedgekeurd.

20190109_07 De RvB heeft de beslissing "Tarief Aanpassingsbeslissingen transport '
goedgekeurd.
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20190109_09

20190123_03

20190123_04

20190123_05

20190123_07

20190123_08

20190123_10

20190123_12

20190206_05

20190206_06

20190206_07

2Q190206_09

20190206_13

20190206_14

20190206_17

20190220_03

20190220_04

20190220_05

20190220_06

20190220_08

20190220_09

20190220_12

De RvB heeft de brief Mix brandstoffen 2017 goedgekeurd

De RvB heefc de Ndls versie Consultatie verslag méthodologies 2020-2024
goedgekeurd.

De RvB heeft de Franse versie Consultatie verslag méthodologies 2020-2024
goedgekeurd.

De RvB heeft de Ndls versie verzekering verslag -KPI klantendiensten
goedgekeurd.

De RvB heeft de Franse versie méthodologie GAS 2020-2024-post consultatie
versie goedgekeurd.

De RvB heefc de Franse versie méthodologie ELEKTRICITEIT 2020-2024-post
consultatie versie goedgekeurd.

De RvB heeft het finaalontwerp van de studie aver de KPI van DNB
goedgekeurd.

De RvB heeft het bestek "schoonmaak" goedgekeurd.

De RvB heeft het Ontwerpadvies investeringsplan GAS goedgekeurd.

De RvB heeft het personeelsplan 2019 goedgekeurd.

De RvB heeft de beslissing aver nieuwe GSM Polie/ goedgekeurd.

De Rvb beslist om een contract met onbepaalde duur aïs Jurisdische adviseur
naar Mevrouw Margot Llave-Bernardo voor te stellen.

Goedkeuring van RvB voor functiewijziging Markt & Reporting adviseur van
Julie Hayette, met ingang van 01/03/2019.

De RvB heeft de inventarisatie van de openbare aanbestedigen goedgekeurd.

De RvB heeft de Beslissing tarief klacht HARTSTEIN goedgekeurd.

De RvB heeft het advies aver de investeringsplan GAS van SIBELGA
goedgekeurd.

De RvB heeft het advies aver de investeringsplan ELEKTRICITEIT van SIBELGA
goedgekeurd.

De RvB heeft het advies aver de plan van ELIA goedgekeurd.

De RvB heeft het advies over het besluit inzake de vergunningslevereing
goedgekeurd.

De RvB heeft het compensatieformulier goedgekeurd.
Het zal worden aangemeld door SIBELGA.

De RvB heeft de beslissing inzake de vergunning voor elektriciteit voor DATS
NV via een vereenvoudigde procédure goedgekeurd.

De RvB heeft de brieftav RZVW betreffende de instemming van BRUGEL om
de bijdragen aïs werkgever te betalen.
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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.

Jan WILLEMS.

Bestuurder - Voorzitter a. i.

Isabelle CHAPUT,

Bestuurdster

Guillaume LEPERE,

Bestuurder

4/4 13/03/2019


