
 

 

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN 
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

VOORSTEL (BRUGEL-20130222-10) 

betreffende een voorontwerp van besluit betreffende de 
administratieve en geldelijke toestand van de contractuele 
personeelsleden van BRUGEL. 

Opgesteld op verzoek van mevrouw de minister van 
Energie, in toepassing van artikel 30 quinquies van de 
ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van 
de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, zoals laatstelijk gewijzigd bij de ordonnantie van 
20 juli 2011  

22 februari 2013 
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1 Juridische grondslag 

Artikel 30 quinquies van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals laatstelijk gewijzigd bij de 
ordonnantie van 20 juli 2011 voorziet dat de Regering het statuut van het personeel van 
Brugel bepaalt.  

Met een brief van 15 mei 2012 heeft mevrouw de minister van Energie BRUGEL gevraagd om 
haar een voorontwerp van besluit betreffende de regeling van de administratieve en geldelijke 
toestand van de leden van haar personeel voor te leggen. 

Dit voorstel beantwoordt deze vraag, in het bijzonder voor het contractuele personeel. Er 
was voorafgaand al een voorstel ad hoc ingediend voor het statutaire personeel. 

 

 

2 Inleiding 

Overwegende dat, zowel volgens de Algemene Principes van het Openbaar ambt, vastgelegd 
door het K.B. van 22 december 2000, meer bepaald artikel 2, § 1, lid 2, als door het besluit 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 juli 2006 tot regeling van de administratieve 
en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar 
nut (hierna "ION" genoemd), de Regering personeel kan aanwerven via contractuele weg, en 
de administratieve en financiële toestand van dit personeel kan bepalen.  

Net zoals het statuut van de statutaire ambtenaren van het personeel van BRUGEL wordt 
overgenomen van dat van de ION, mits aanpassingen, wordt de administratieve en geldelijke 
toestand van de leden van het contractuele personeel van BRUGEL overgenomen van de 
toestand die is vastgelegd door het voornoemde besluit van 20 juli 2006 voor het 
contractuele personeel van de ION van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, mits enkele 
aanpassingen.  

 

 

 

3 Analyse en ontwikkeling 

Het voorontwerp is gestructureerd naar het voorbeeld van het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 15 mei 2008, dat het besluit "contractuelen" voor de ION, van 
20 juli 2006, heeft gewijzigd om het contractueel personeel van de Economische en Sociale 
Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder te brengen in het toepassingsgebied 
van het voornoemde besluit. 

Artikel 1 brengt dus het contractueel personeel van BRUGEL onder in het toepassingsgebied 
van het voornoemde besluit van 20 juli 2006 (hierna "het besluit" genoemd). 
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Artikel 2 bepaalt dat de door het besluit gebruikte directieorganen en - functies moeten 
worden opgevat als de Raad van Bestuur van BRUGEL. 

Artikel 3 bepaalt dat de contractuelen die worden in dienst genomen voor uitzonderlijke of 
tijdelijke behoeften, of ter vervanging van afwezige ambtenaren, in dienst worden genomen in 
een van de wervingsgraden, bedoeld in artikel 12 van het administratief en de 
bezoldigingsregeling van de (statutaire) ambtenaren.  

De artikelen 4, 5 en 6 bepalen elk dat onder het administratief statuut en de 
bezoldigingsregeling van de ION waarnaar ze verwijzen, moet worden verstaan dit statuut 
zoals toepasselijk gemaakt voor BRUGEL. 

Artikel 7 past de anciënniteitsjaren in artikel 27 van het voornoemde besluit van 20 juli 2006 
aan BRUGEL aan. 

Artikel 8 voert, in de bepalingen die van toepassing zijn op BRUGEL, om al het contractuele 
personeel het behoud van zijn financiële anciënniteit te garanderen, dezelfde 
overgangsbepaling in als deze vermeld in artikel 47 van het besluit van 20 juli 2006, die van 
toepassing was bij de inwerkingtreding van dit besluit op 8 oktober 2006.  

In artikel 9 is voorzien dat, zoals voor het besluit houdende het administratief statuut en de 
bezoldigingsregeling, dit ontwerp in werking treedt op een door de Regering bepaalde datum. 

 

* * 

* 

 

Bijlage 

 Het voorstel van voorontwerp van besluit. 
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Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van 
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006 tot regeling van 
de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van de 
instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
 

   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 
   Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2011 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 30bis, § 1 ; Gelet op het 
koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het 
administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het 
personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges 
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse 
Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, 
artikel 2, §1, tweede lid, 2° en 3° ;  
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van (…) houdende het 
administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Gas 
Elektriciteit (BRUGEL) ; 
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op (…) ; 
   Gelet op de  akkoordbevinding van de Minister van  Begroting gegeven op (…) ;  
   Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad gegeven op (…) ;  
   Gelet op het protocol n° 2013 / … van het Sectorcomité XV van  (…) ; 
   Gelet op het advies van de Raad van State n° (…), gegeven op (…) met toepassing van 
artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State ;    
Op voorstel van de Minister  van Openbaar Ambt en van de Minister  van Energie, 
   Na beraadslaging, 
   Besluit :  

Artikel 1.  
Artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006 tot 
regeling van de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden 
van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt 
aangevuld met een vijfde lid, luidende als volgt : 
  " Onderhavig besluit is van toepassing op het contractueel personeel van Brussel Gas 
Elektriciteit (BRUGEL), de Commissie voor de Regulering van de Energie in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.”  
 
  Art. 2. In hetzelfde besluit, ten aanzien van BRUGEL, dient onder « beheerraad of 
beheerscomité », onder « directeur-generaal en adjunct-directeur-generaal » en onder 
« leidend ambtenaar en adjunct-leidend ambtenaar », de Raad van Bestuur van BRUGEL te 
worden begrepen. 
 
  Art. 3. Artikel 7, eerste lid, van hetzelfde besluit dient als volgt te worden gelezen : 
« De in artikel 2, 1° en 2° bedoelde contractuele personeelsleden worden in dienst genomen in 
een van de in artikel 12 van het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de 
ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL) bedoelde wervingsgraden. » 
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  Art. 4. Artikel 16, derde lid, van hetzelfde besluit dient als volgt te worden gelezen : 
“Het contractuele personeelslid wordt na de proefperiode om de twee jaar geëvalueerd door 
een hiërarchische meerdere gemachtigd en aangewezen overeenkomstig dezelfde bepalingen 
als deze vastgelegd in artikel 120. van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de 
ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
zoals van toepassing gemaakt door artikel 27 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van …, houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de 
ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL).” 
 
  Art. 5. Artikel 17 van hetzelfde besluit dient te worden gelezen als volgt : 
“De contractuele personeelsleden zijn onderworpen aan de statutaire bepalingen inzake de 
onverenigbaarheden en de cumulatie van activiteiten, zoals van toepassing gemaakt door de 
artikelen 37 tot 39 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van … 
houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van 
Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL).” 
 
  Art. 6. Artikel 22 van hetzelfde besluit dient te worden gelezen als volgt :  
“De statutaire bepalingen inzake vorming, zoals van toepassing gemaakt door artikel 33 van 
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van … houdende het administratief 
statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit 
(BRUGEL), zijn op de contractuele personeelsleden van toepassing.” 
 
  Art. 7.  In artikel 27 van hetzelfde besluit, dient « 3 » te worden gelezen in plaats van « 9 » 
en « 6 » in plaats van «  18 ».  
 
  Art. 8. In afwijking van artikel 30 van hetzelfde besluit, blijft de geldelijke anciënniteit van 
de werkzame contractuele personeelsleden van BRUGEL op datum van inwerkingtreding van 
onderhavig  besluit aan hen verworven ingeval deze voor hen gunstiger is.  
 
  Art. 9 . Onderhavig besluit treddt in werking  op de datum bepaald door de Regering. 
 
  Art. 10. De Minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van onderhavig 
besluit.  
   
 
Brussel,  
 
  Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : 
  De Minister-President, 
  Ch. PICQUE 
  De Minister belast met  Begroting en  Openbaar Ambt, 
  G. VANHENGEL 
  De Minister belast met  Energie, 
   E. HUYTEBROECK. 

 


