
Structuur en personeel

BRUGEL is sinds de oprichting in 2006 een publiekrechtelijke 
rechtspersoon en wordt geleid door een Raad van Bestuur 
met vijf bestuurders (waaronder een voorzitter) die door de 
Regering zijn aangesteld en een mandaat hebben van vijf jaar 
dat eenmaal kan worden hernieuwd.

In 2018 moesten vier van de vijf mandatarissen vervangen 
worden. De Brusselse Regering heeft een jury samengesteld en 
heeft een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd.

Op 4 oktober 2018 heeft de Brusselse Regering mevrouw 
Isabelle Chaput en de heren Jan Willems en Eric Mannes 
aangesteld als bestuurders. De heer Mannes als de specifieke 
bestuurde voor water. 
De heer Pascal Boucquey werd aangesteld als bestuurder-
voorzitter, maar was verhinderd. In februari 2019 heeft hij 
definitief afstand gedaan van zijn aanstelling. 

De heer Guillaume Lepère houdt zijn mandaat aan tot oktober 
2019.  De heer Pascal Misselyn is de coördinator van het team 
van de raadgevers en assistenten.

Het team van raadgevers en assistenten

Om haar verplichtingen te kunnen naleven, beschikt BRUGEL 
over personeel dat onder hiërarchisch gezag staat van de 
Raad van Bestuur. Hun statuut werd op 23 mei 2014 door 
de Regering vastgelegd met een besluit. Een ander besluit 
dat diezelfde dag werd uitgevaardigd, verduidelijkt de 
rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele 
personeelsleden. Deze besluiten staan in verband met de 
uitvoeringsbesluiten voor de Instellingen van Openbaar Nut 

(ION) van het Brussels Gewest. Door de teksten geldig voor 
de Brusselse ION’s te herroepen en deze te vervangen door 
nieuwe bepalingen, handelen de agenten van BRUGEL niet 
langer in een geldend wettelijk kader. Deze juridische lacune 
brengt uiteraard heel wat problemen met zich mee, niet in het 
minst betreffende het personeelsbeheer van BRUGEL.

25 VTE

Het door BRUGEL aangenomen personeelsplan voor de 
uitoefening van haar bevoegdheden voorzag in 2018 
24,60 VTE’s (voltijdsequivalenten), hetzij 25 werkposten. 
Gedetailleerde informatie hierover (indeling per rang en graad) 
is in onderstaande tabel te vinden. 

In 2018 zijn respectievelijk vijf nieuwe medewerkers in dienst 
getreden, waarvan twee agenten voor de dienst Tarieven, 
één voor de Juridische dienst, één voor de Algemene 
ondersteunende diensten en tot slot één voor de dienst 
Hernieuwbare Energie. Twee agenten hebben in 2018 hun 
ontslag ingediend. De overige agent voor de dienst Socio-
economische Zaken die eind 2018 gerekruteerd werd, is pas 
begin 2019 in dienst getreden. 

Onafhankelijke instelling

De bestuurders en het personeel van BRUGEL vragen of 
aanvaarden geen rechtstreekse instructies van overheden of 
andere publieke of private entiteiten.

Personeelsplan – situatie op 31/12/2018
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VTE
A230 Coördinator 1
A220 Eerste ingenieur
A210 Eerste attaché expert van hoog 

niveau
A200 Eerste attaché 1 0,89
A111 Ingenieur 2,84
A101 Attaché 10,80
B101 Assistent 6,11
C200 Eerste Adjunct 0,08
C101 Adjunct 1,88
Algemeen totaal 24,60
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Organigram op 31/12/2018

l  Ariane Jablonka - Budget 
raadgever en boekhouder
•  Anne Van Der Schriek - 

Administratief 
assistent budget en 
overheidsopdrachten

•  Liesbeth Lauwereys - 
Administratief en budgettair 
assistent

l  Bernadette Brouwet -  
Directiesecretaresse

l  Adeline Moerenhout - 
Communicatie raadgever

l  Kristel De Feyter -  
HR raadgever

l  Laurent Saffre - lnformatica 
raadgever (Iristeam)
•   Farida El Khabbabi -  

Data-assistent 
l Eerste baan stagiaire -   
    Administratieve assistent

l  Farid Fodil-Pacha -  
Diensthoofd, adviseur 
technische marktwerking

l  Nick Haaker - Adviseur 
dienstenmarkt

l  Bekay Chihi - Senior 
adviseur markt en 
netplanning

l  XYZ - Adviseur markt, 
leveranciers en rapportering 

l  Kevin De Bondt -  
Technisch adviseur Water

l  Régis Lambert - 
Diensthoofd, adviseur 
hernieuwbare energie

l  Renaud Tieterickx -   
Assistent hernieuwbare 
energie

l  Marie De Ruydts - Assistent 
hernieuwbare energie

l  Attila Acs - Data Quality 
Manager

l  Carine Stassen* - 
Diensthoofd, adviseur  
sociale zaken

l  Julie Hayette -  
Economisch raadgever

l  Bernadette Brouwet - 
Administratief assistente 
(deeltijds)

l  Joëlle Schmit3 - 
Administratief assistente

l  Karine Sargsyan* - 
Diensthoofd, juridisch 
adviseur

l  Sandrine Ekofo* - Juridisch 
adviseur

l  Marie-Elise Cavallo* -  
Juridisch adviseur

l  Warda Lizati* - Juridisch 
assistente

l XYZ* - Juridisch assistente

l  Jérémie Van Den Abeele* -  
Diensthoofd, expert tarieven

l  Pierre Heusschen -  
Tarief senior raadgever

l  Benoit Gosselin - Tarief 
raadgever Water

Coördinator
Pascal Misselyn*

l Mevr. Florence Debrouwer - commissaris 
l Dhr. Stefaan Van Hee - commissaris

Regerings-
commissarissen

l Dhr. Pascal Boucquey - voorzitter1

l Dhr. Jan Willems - bestuurder
l Dhr. Eric Mannes - bestuurder2

l Mevr. Isabelle Chaput - bestuurder
l Dhr. Guillaume Lepere - bestuurder
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* Maken ook deel uit van de Geschillendienst 
1.  Aangezien de heer Pascal BOUCQUEY verhinderd is, treedt de oudste bestuurder, Jan DE KEYE, op als waarnemend voorzitter, zoals de ordonnantie voorziet.
2.  Dhr. Eric MANNES is als bestuurder Water op 1 januari 2019 in dienst getreden. Op verzoek van de minister verzorgde dhr. Jan DE KEY de continuïteit in 

afwachting van de indiensttreding van dhr. Mannes.
3. Joëlle Schmit is op 07/01/2019 in dienst getreden


