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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 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-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 het voor een betere administratieve en boekhoudkundige organisatie van Brugel 
aangewezen is dat de Raad van Bestuur zijn beslissing 29 van 22/01/2016 betreffende de aanstelling van 
de boekhouder, de vervangende boekhouder, de boekhouder-schatbewaarder en de vervangende 
boekhouder-schatbewaarder wijzigt, met name wat betreft de punten aangaande de aanstelling van de 
boekhouders-schatbewaarders en de vervangende boekhouders-schatbewaarders,  

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,  
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Beslist de Raad van Bestuur dat: 

• De heer Pierre Heusschen wordt aangesteld in de hoedanigheid van: 
  boekhouder-schatbewaarder van Brugel voor de periode van 1/1/2023 tot 

31/12/2023. 
• De heer Bekay Chihi wordt aangesteld in de hoedanigheid van:  

 vervangend boekhouder-schatbewaarder van Brugel voor de periode van 
1/01/2023 tot 31/12/2023.  
 

Voor de jaren die volgen op het jaar 2023 zullen de verantwoordelijkheden van boekhouder-
schatbewaarder en vervangend boekhouder-schatbewaarder volgens een systeem van jaarlijkse 
rotatie door deze twee aangestelde personeelsleden worden verzekerd. 
 
Vanaf 2024 zullen de functies van verantwoordelijkheden van boekhouder-schatbewaarder en 
vervangend boekhouder-schatbewaarder weer door de twee benoemde leden worden uitgeoefend. 
De penningmeester zal weer uitgevoerd door de twee in Besluit 20160122-29 aangewezen leden op 
basis van jaarlijkse roulatie. 

 
 
Onderhavige beslissing wordt van kracht op 1 januari 2023.  
 
Ze wordt betekend aan de gewestelijke boekhouder-schatbewaarder en aan de directeur begroting 
van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en aan het BIM.   
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