
 
 

 

 

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN 

HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE GEWEST 

 

BESLISSING  

 

(BRUGEL-BESLISSING-20200219-96quater) 

 

Betreffende het bedrag van de bezoldigingen, de voordelen 

van alle aard en de representatiekosten die worden 

toegekend aan de leden van de raad van bestuur en tot 

vaststelling van een overzicht van de werkinstrumenten die 

hun ter beschikking worden gesteld   

Opgesteld op basis van artikel 4, § 4 van de gezamenlijke 

ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 

14 december 2017 betreffende de transparantie van de 

bezoldigingen en voordelen van de openbare mandatarissen. 
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1 Achtergrond 

Nadat de beslissingen 96, 96bis en 96ter werden bezorgd aan de minister die bevoegd is voor 

energie, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, door tussenkomst van de kabinetschef 

van minister Maron, op 17 februari 2020 de richtsnoeren meegedeeld op basis waarvan een 

voldoende kader kan worden vastgesteld voor de vaststelling en betaling van de bezoldigingen die 

sinds 1 december 2008 verschuldigd zijn in verband met de door de leden van de raad van bestuur 

verrichte werkzaamheden. Onder voorbehoud van de naleving van deze richtsnoeren en de 

goedkeuring van een definitieve beslissing wordt het bezoldigingskader hierbij vastgesteld. 

 

2 Beslissing  

Rekening houdend met het voorgaande beslist de raad van bestuur van BRUGEL 

om: 

 

➢  het volgende te bepalen: 

– als bezoldiging voor de voorzitter € 600 bruto/vergadering, zonder dat 

het totale aantal vergaderingen meer mag bedragen dan 40,  

– als bezoldiging voor de regeringscommissarissen € 150 

bruto/vergadering, zonder dat het totale aantal vergaderingen meer mag 

bedragen dan 40,  

– als bezoldiging voor de bestuurders € 500 bruto/vergadering, zonder dat 

het totale aantal vergaderingen meer mag bedragen dan 30,  

– als representatiekosten voor de voorzitter: een maximaal plafond van € 

3.000/jaar als kostennota voorrepresentatiekosten, op basis van originele 

facturen of kassabonnen die ter terugbetaling worden overgemaakt aan 

BRUGEL. Alle kosten zullen goedgekeurd worden door de RvB en de 

vergaderingen zullen aangekondigd en/of gedebrieft worden in de RvB. 

Daarnaast zal de aard van elke vergadering vermeld worden in de notulen van de 

RvB onder het punt ‘externe vertegenwoordiging’. 

 

Deze bedragen zijn onderworpen aan de gezondheidsindex van september 

2017 en volgen de evolutie van die gezondheidsindex, in overeenstemming 

met de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige 

uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het 

Rijk worden gekoppeld. 

 

In deze beslissing bepaalt de raad van bestuur ook de regels voor de berekening 

van de zitpenningen.  Namelijk:  

 

– De vergaderingen van de raad van bestuur zijn geldig samengesteld als ze 

bijeengeroepen werden in overeenstemming met het huishoudelijk reglement 

van BRUGEL en als alle leden uitgenodigd werden, inclusief de commissarissen 

van de Regering. 

– De effectieve aanwezigheidsuren van de leden en de commissarissen van de 

Regering worden in alle notulen genoteerd door de secretaris van de RvB.  

– De voorzitter, of een bestuurder die hem vervangt, vertegenwoordigt BRUGEL 

extern.  Deze vergaderingen worden aangekondigd en/of gedebrieft in de RvB en 

vermeld in de notulen van de RvB onder het punt ‘externe vertegenwoordiging’. 



 

 - 3 - 19/02/2020 

– De zitpenningen worden betaald aan de bestuurders, voorzitter en 

commissarissen. Dit gebeurt driemaandelijks op basis van de lijst van de 

aanwezigheden die werd opgesteld door de secretaris van de RvB en deze die 

werden opgenomen onder het punt ‘externe vertegenwoordiging’. Er wordt een 

driemaandelijks overzicht opgemaakt en ondertekend door de secretaris van de 

RvB, de voorzitter en een bestuurder. 

– In geval van vervanging van de voorzitter: 

▪ Als de voorzitter verhinderd is gedurende een korte periode (maximaal 2 

zittingen of één maand) of als de voorzitter aan een bestuurder vraagt om 

BRUGEL extern te vertegenwoordigen, ontvangt de vervangende bestuurder 

een zitpenning die gelijkwaardig is aan de zitpenning van een bestuurder.  

▪ Als de voorzitter voor een langere periode verhinderd is, ontvangt de 

dienstdoende bestuurder zitpenningen waarvan het bedrag gelijkwaardig is 

aan de zitpenningen van de voorzitter, alsook eventuele representatiekosten. 

▪ In beide gevallen zijn de beperkingen van het aantal vergaderingen die 

aanleiding geven tot een bezoldiging die van de voorzitter. Met andere 

woorden: deze vergaderingen worden niet meegerekend voor het plafond 

van maximaal 30 vergaderingen van een bestuurder.  

– De vergaderingen met een of meer actoren in het kader van de uitvoering van 

de opdrachten van BRUGEL of van zijn noodzakelijke vertegenwoordiging in de 

zin van artikel 30quinquies §4 van de ordonnantie elektriciteit worden in 

aanmerking genomen als zittingen die recht geven op een bezoldiging voor alle 

aanwezige leden, zelfs al vinden ze plaats op dezelfde dag als een zitting van de 

RvB.   

Voor deze vergaderingen worden altijd formele uitnodigingen gestuurd. De 

deelnemende leden worden vastgesteld naargelang de behoeften van het 

comité/het forum/de vergadering/... Er worden een aanwezigheidslijst en notulen 

opgesteld en meegedeeld aan de RvB. 

De volgende vergaderingen worden bedoeld: 

▪ de externe vertegenwoordiging van BRUGEL:  

• bij het marktcomité ATRIAS, dat de CEO's van de elektriciteits- en 

gasmarkten bijeenbrengt, doorgaans vier tot vijf vergaderingen per 

jaar; 

• bij FORBEG (het forum van de Belgische regulatoren), waar de 

voorzitters en directeurs van de regulatoren bijeenkomen, 

doorgaans zes vergaderingen per jaar; 

• de officiële uitnodigingen door het Brusselse parlement; 

• de bijeenroepingen door de ministers van de Brusselse Regering; 

• in voorkomend geval de hoorzittingen bij het Marktenhof of een 

andere dagvaarding, als verweerder of als verzoeker; 

• de eventuele bilaterale vergaderingen met de leidinggevenden van de 

gereguleerde ondernemingen, als ze verplicht van aard zijn; 

▪ in de hoedanigheid van leidend ambtenaar:  

• de vergaderingen met de vakbonden, in het basisoverlegcomité of 

het comité welzijn en veiligheid op het werk, die in principe 

maandelijks plaatsvinden;  

• de evaluaties van ambtenaren1 die niet kunnen worden geëvalueerd 

door een wettige leidinggevende van dezelfde taalrol of tweetalige 

leidinggevende; 

 

1 In 2020 gaat het, wat de evaluatie voor het jaar 2019 betreft, om 7 ambtenaren! 
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• de evaluatie van de coördinator. 

Deze vergaderingen worden in aanmerking genomen binnen de strikte 

begrenzingen van het vastgestelde maximumaantal vergaderingen voor de 

voorzitter (#40) of de bestuurders (#30). De andere vergaderingen zullen 

schriftelijk worden vastgelegd, maar niet worden bezoldigd. 

– De voorbereidende vergaderingen voor deze zittingen met de administratieve 

diensten van de organisatie; 

 

➢ de inventaris van de noodzakelijke werkinstrumenten voor de uitoefening van 

het mandaat van bestuurder, voorzitter en commissarissen vast te leggen met 

betrekking tot de volgende werkinstrumenten:  

– er kan een IT-tool ter beschikking worden gesteld van het type: pc of tablet of 

smartphone of printer en een licentie voor een officepakket dat nodig is om de 

doorgestuurde documenten te kunnen raadplegen en becommentariëren; 

– er kan ook een telefoonabonnement ter beschikking worden gesteld; 

– de terugbetaling van de transportkosten met het openbaar vervoer, nodig voor 

de aanwezigheid in de RvB, kan gebeuren op basis van bewijsstukken; 

– het totaalbedrag van het voordeel mag niet hoger zijn dan € 1.000/jaar, rekening 

houdend met de afschrijvingswaarde van de tool; 

– deze werkinstrumenten zullen meteen na afloop van het mandaat worden 

teruggegeven aan BRUGEL. De abonnementen zullen op dat moment worden 

stopgezet. 

– Deze voordelen van alle aard worden fiscaal aangegeven ten bedrage van de 

sommen die zijn bepaald in de omzendbrief van de FOD Financiën. Ze zijn met 

andere woorden fiscaal belastbaar. 

 

De som van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatiekosten is beperkt tot 

de volgende jaartotalen:  

- € 24.000 voor de voorzitter; 

- € 15.000 voor de bestuurders; 

- € 6.000 voor de regeringscommissarissen. 

Deze bedragen zullen jaarlijks worden geïndexeerd bij de eerste jaarlijkse betaling door 

rekening te houden met de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de storting 

(meestal die van de maand maart voor een kwartaalbetaling vóór 15 april). 
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3 Conclusie 

Nadat het dossier werd meegedeeld aan de Regering en een antwoord werd ontvangen van 

het kabinet van de minister van energie, stelt BRUGEL het bedrag van de bezoldigingen, de 

voordelen van alle aard en de representatiekosten die worden toegekend aan zijn leden vast 

en beslist over een overzicht van de werkinstrumenten die hun ter beschikking worden 

gesteld.  

Deze beslissing wordt van kracht op 1 december 2018.  

 

* * 

* 

 

 


