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Structuur van de 
Sibelga-groep

1. Structuur op 3 niveaus

• Interfin: intercommunale die een holdingfunctie uitoefent.

• Sibelga: intercommunale die de functie vervult van beheerder van de elektriciteits- en 

gasdistributienetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en eigenares is van die netten. 

• BNO (Brussels Network Operations): (privaatrechtelijke) coöperatieve vennootschap, werk-

gever van alle personeelsleden die actief zijn in de Sibelga-groep.

De Sibelga-groep werkt met inachtneming van het specialiteitsbeginsel dat op de inter-

communales van toepassing is. De activiteiten van de Sibelga-groep zijn geconcentreerd 

op het beheer van de elektriciteits- en gasnetten, de bijbehorende openbaredienstver-

plichtingen en de energiediensten bestemd voor de openbare besturen. 

De intercommunales Sibelga en Interfin hebben geen sectorcomités.

Zie schema 1.

2.	 De	rol	van	Interfin	als	holding

Interfin is hoofdzakelijk belast met: 

• het houden van de participatie van de gemeenten in Sibelga, 

• het houden van de Brusselse participaties in de federale ondernemingen voor de trans-

missie van elektriciteit en gas Elia en Fluxys, rechtstreeks, of via de holdings Publi-T en 

Publigas die de gemeentelijke belangen van de 3 gewesten groeperen, 

• het voorlopig houden, tot het moment geschikt is om ze te koop te stellen, van de ge-

ringe ‘historische’ participaties in de maatschappijen Engie en NRB, 

• het verzekeren van een ‘smoothing’ van de dividenden toegekend aan de gemeenten op 

basis van het financieel resultaat gerealiseerd in de maatschappijen waarin een participa-

tie wordt aangehouden en bijdragen tot een doeltreffend financieel beheer van de groep.

Zie schema 2. 
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SCHEMA 1
DE OPERATIONELE PERIMETER VAN SIBELGA – INTERFIN

(1) 6 andere aandeelhouders (netbeheerders van de 2 andere gewesten). Deze maatschappij 

is belast met het creëren en beheren van een informaticaplatform voor de uitwisseling 

van marktgegevens door de DNB’s, de leveranciers en de TNB’s met elkaar te verbinden 

en het tot stand brengen, in samenwerking met de leveranciers en onder controle van de 

gewestelijke regulatoren, van de opeenvolgende versies van de gids voor het beheer van 

marktgegevens (Message Implementation Guide).

Sibelga

100%

Intercommunale 
Geen personeel

Intercommunale 
Geen personeel

Coöperatieve 
vennootschap                                                                                        

+/- 1080 werknemers                                                                     

Coöperatieve 
vennootschap

+/- 25 werknemers

99,99%

99,99% 16,67%

19 gemeenten

Interfin

Atrias(1)BNO
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3.	 De	rol	van	Sibelga	als	netbeheerder

De activiteit van Sibelga is beperkt tot de activiteit van distributienetbeheerder voor het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder die opdracht vallen eveneens de openbarediens-

tverplichtingen die bij ordonnantie zijn opgelegd, zoals het beheer van de gemeenteli-

jke openbare verlichting. 

Die activiteiten worden gereguleerd door de regulator Brugel binnen een kader dat bij 

ordonnantie is vastgelegd. De regulering heeft betrekking op de tarieven, de kwaliteit 

van de diensten en de compatibiliteit van de structuren en de houding t.o.v. de goede 

marktwerking. 

4,	 De	rol	van	BNO	als	werkgever	van	het	personeel	van	de	groep

Toen Sibelga in 2006 het grootste deel van de operationele activiteiten inzake netbe-

heer van Electrabel overnam, nam ze eveneens het personeel van die maatschappij 

over. Het gaat om ongeveer 700 personen die vallen onder de regeling van de CAO 

32bis, d.w.z. de regeling van een contractuele continuïteit. Het bleek immers noch mo-

gelijk, noch wenselijk om de regeling te wijzigen van het personeel van de sector dat 

onder het paritair comité nr. 326 valt. De werkgever van het personeel moest derhalve 

een privaatrechtelijke onderneming zijn.

Deze situatie wordt gerechtvaardigd door het akkoord dat in 2006 gesloten werd met 

Electrabel, maar het is ook een doeltreffende oplossing gebleken om het industriële 

karakter van het Sibelga-beheer te behouden en de nodige technische competenties 

aan te trekken. 

Om die reden is BNO tegenwoordig de werkgever van alle personeelsleden van de 

groep. Het gaat om ± 1.080 personen, allemaal met een arbeidsovereenkomst. 

Sibelga is bovendien aandeelhouder van Atrias, het platform voor de uitwisseling van 

marktgegevens dat werd opgericht in de vorm van een coöperatieve vennootschap met 

alle andere Belgische netbeheerders.
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SCHEMA 2
DE PARTICIPATIES VAN INTERFIN

(1) : 3 bestuurders benoemd op voordracht van Interfin 

(2) : 1 bestuurder afkomstig van Interfin 

(3) : 4 bestuurders benoemd op voordracht van Interfin 

(4) : 1 bestuurder afkomstig van Interfin

(5) : 2 bestuurders afkomstig van Interfin

(6) : 1 bestuurder afkomstig van Interfin 

(7) : participatie overgelaten op 18.01.2022

N.B. : Worden de mandaten bezoldigd, dan worden die bezoldigingen uitgekeerd aan Interfin.

Interfin

Sibelga Publi-T (1)

Engie

Publigaz (3)

Elia Group (2)

Fluxys S.A.(4)

ETB (2)

Fluxys Belgium (5)

Suez Environnement (7)

NRB (6)

99,99%

10%

4,3%
coöperatieve 

vennootschap

45%

Controle

99%
90%

15%

4%

coöperatieve 

vennootschap  

78%

 gezamenlijke controle   

<1%

<1%
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5. Governance van de groep

Om een coherent beheer van de groep en een effectieve controle te verzekeren, wer-

den een aantal structurele maatregelen genomen in het kader van de statuten van die 

maatschappijen of besluiten van de Raad van bestuur: 

• Het zijn dezelfde bestuurders (28) die zetelen in de Raad van bestuur van Interfin en van 

Sibelga.

• Het zijn dezelfde 7 bestuurders (gekozen uit de 28 bestuurders) die het Bestuurscomité 

van Sibelga, het Bureau van Interfin en de Raad van bestuur van BNO vormen.

• Binnen het Bestuurscomité van Sibelga is een Auditcomité samengesteld.

• Binnen de Raad van bestuur van BNO is een Comité voor benoemingen en bezoldigingen 

samengesteld.

• Enkel de mandaten van de bestuurders van Sibelga en Interfin en de leden van het Bes-

tuurscomité van Sibelga en het Bureau Interfin worden bezoldigd.

• De bezoldiging gekoppeld aan de mandaten in de maatschappijen waarin een participatie 

wordt aangehouden, komt Interfin toe. 

• Het bedrag van de bezoldigingen wordt jaarlijks, individueel en nominatief ter kennis 

gebracht van de gewestelijke autoriteiten.

Zie schema 3.

6. Conclusie

Het bestaan van een structuur met 3 niveaus binnen de Sibelga-groep wordt gerecht-

vaardigd door de verplichting om de transport- en distributieactiviteiten van de groep 

van elkaar te scheiden, het intercommunale statuut van Interfin en Sibelga te behou-

den, in overeenstemming met de politieke wil die daarvoor bestaat, en het systeem 

in stand te houden van collectieve arbeidsrelaties en arbeidsovereenkomsten voor het 

personeel via een privaatrechtelijke onderneming. 

Het feit dat dezelfde personen de mandaten van bestuurder op de 3 groepsniveaus 

gelijktijdig uitoefenen, maakt een coherent beheer van de groep en een efficiënte 

controle mogelijk.
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SCHEMA 3 
DE BEHEERSORGANEN SIBELGA – INTERFIN

28 gemeentelijke 
bestuurders

7 van de 28 
bestuurders

Dezelfde 
7 bestuurders

3 van de 
7 bestuurders

3 van de 
7 bestuurders

Dezelfde 28 
gemeentelijke bestuurders

Dezelfde 7 bestuurders

2 bestuurders met een directiefunctie bij BNO

Interfin

Sibelga

BNO

Atrias

Rvb

Bestuurscomité

Rvb *

Rvb *

Auditcomité *

CBB *

Bureau

Rvb

* : Mandaten waarvoor er geen bezoldiging is
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Governance van Interfin

1. Governancestructuur

Twee organen staan in voor het beheer van Interfin: een 

Raad van bestuur, waarvan de samenstelling een weers-

piegeling is van het aandeelhouderschap en een Bureau 

met uitgebreide bevoegdheden, dat is samengesteld uit 

een beperkt aantal bestuurders.

1.1. Algemene vergaderingen

De Gewone algemene vergadering komt elk jaar samen 

op de tweede of derde maandag van juni.

De Raad van bestuur en de Commissaris-revisor zijn bo-

vendien bevoegd om te allen tijde een Buitengewone 

algemene vergadering samen te roepen. 

In 2021 werd er een Gewone algemene vergadering 

gehouden op 15 juni 2021. 

Het patrimonium van Interfin is het resultaat van opeen-

volgende operaties inzake de hergroepering en over-

dracht van activiteiten van voormalige intercommunales 

in 2003 en 2005. Sinds 2021 en naar aanleiding van de 

Buitengewone algemene vergadering van 16 juni 2020, 

werden de oude aandelen vervangen door 10.000 

nieuwe aandelen die als volgt zijn verdeeld:

Gemeenten Actions

Anderlecht 991

Oudergem 281

Sint-Agatha-Berchem 208

Brussel 1504

Etterbeek 400

Evere 346

Vorst 466

Ganshoren 206

Elsene 719

Jette 435

Koekelberg 182

Sint-Jans-Molenbeek 806

Sint-Gillis 416

Sint-Joost-ten-Node 227

Schaarbeek 1103

Ukkel 687

Watermaal-Bosvoorde 208

Sint-Lambrechts-Woluwe 469

Sint-Pieters-Woluwe 346
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De Intercommunale is onderverdeeld in vier rekeningen-

sectoren conform de statuten. De uit te keren winst 

binnen elke sector wordt verdeeld tussen de gemeenten 

die geassocieerd zijn met die sector naar rato van de 

omzet die is samengesteld door de nettarieven, gerea-

liseerd op het grondgebied van elke gemeente, berekend 

op het gemiddelde van de 3 voorgaande jaren.

De vertegenwoordigers van de gemeenten op de 

Algemene vergadering dienen door de Gemeenteraad 

aangeduid te worden onder de gemeenteraadsleden, 

de burgemeester en de schepenen van de gemeente.

De Algemene vergadering kan enkel beraadslagen als 

de helft van de aandelen vertegenwoordigd is. Dat ge-

deelte is op twee derden vastgesteld indien het een sta-

tutenwijziging betreft. 

1.2. Raad van bestuur

Bevoegdheden

De Raad van bestuur heeft de meest uitgebreide be-

voegdheden tot het stellen van alle daden van bestuur 

en van beschikking die de Intercommunale aanbelan-

gen, behoudens deze die hem zijn toegewezen door de 

wet en de statuten. 

Hij organiseert het dagelijks beheer en wijst de Alge-

meen directeur aan. 

Samenstelling

Elke geassocieerde gemeente heeft minstens één 

vertegenwoordiger. Gemeenten met meer dan  

70 000 en 100 000 inwoners hebben recht op respec-

tievelijk één en twee bijkomende bestuurders. 

Alleen de personen die gelijktijdig door hun gemeente 

worden voorgesteld als bestuurder in de intercommu-

nale Sibelga, kunnen worden voorgedragen.

Aantal vergaderingen en participatie in 2021

De Raad van bestuur is 6 keer bijeengekomen, met een 

aanwezigheid van de bestuurders van 87 %.

Raad van bestuur van Interfin op 31.12.2021

Voorzitter

Abdellah ACHAOUI Sint-Jans-Molenbeek

Ondervoorzitter

Cathy CLERBAUX Watermaal-Bosvoorde

Bestuurders

Mustafa AMRANI Brussel (ontslagnemend als 

bestuurder op 30.09.2021)

Orhan AYDIN Jette

Anas BEN ABDELMOUMEN Brussel (aangesteld als 

bestuurder sinds 19.10.2021)

M’Hamed BENALLAL Anderlecht (aangesteld als 

bestuurder sinds 19.10.2021)

Christian BEOZIERE Evere

Adelheid BYTTEBIER Schaarbeek

Hassan CHEGDANI Elsene 

Valérie COPS Oudergem

Bart DHONDT Brussel

Boris DILLIES Ukkel

Emel DOGANCAN Schaarbeek

Caroline DUPONT Vorst

Moulay Brahim EL KAF Koekelberg

Bernard GUILLAUME Schaarbeek

Faouzia HARICHE Brussel 

Nadia KAMMACHI Anderlecht

Adburrahman KAYA Anderlecht

Audrey LHOEST Elsene

Michaël LORIAUX Sint-Lambrechts-Woluwe

Ahmed MEDHOUNE Sint-Joost-ten-Node

Lotfi MOSTEFA Anderlecht (ontslagnemend als 

bestuurder op 23.06.2021)

Leonidas PAPADIZ Sint-Jans-Molenbeek

Audrey PETIT Etterbeek

Alexandre PIRSON Sint-Pieters-Woluwe

Jos RAYMENANTS Sint-Gillis

Youssra SELLASSI Ganshoren

Thibault WAUTHIER Sint-Agatha-Berchem

Thibaud WYNGAARD Ukkel

Secretaris

Raphaël LEFERE
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1.3. Bureau

Bevoegdheden

Onverminderd de bevoegdheden die aan de Algemene 

vergadering en de Raad van bestuur zijn voorbehouden 

door de wet of de statuten en onverminderd de speciale 

mandaten, heeft het Bureau bestuurs- of beschikkings-

bevoegdheden in de volgende domeinen: 

 - inzake overheidsopdrachten; 

 - in geval van een dwingende urgente reden. In 

dat geval moeten de besluiten genomen door 

het Bureau, bevestigd worden door de Raad 

van bestuur tijdens de eerstvolgende verga-

dering ervan, als de effecten die dat besluit 

teweegbrengen, nog moeten ontstaan vanaf 

die datum; 

 - over aanstelling van de kandidaten voor man-

daten in de vennootschappen waarin gepar-

ticipeerd wordt en de gemeenschappelijke 

dochterondernemingen; 

 - over de bepaling van de mandaten voor 

het uitbrengen van een stem voor de verte-

genwoordigers van de Intercommunale in 

de Algemene vergaderingen van de ven-

nootschappen waarin geparticipeerd wordt; 

 - inzake de overdracht van participaties; 

 - over de aanstelling van de leden van een co-

mité voor het dagelijks beheer, in voorkomend 

geval, andere dan de Algemeen directeur; 

 - over de vastlegging van doelstellingen van de 

Algemeen directeur. In dat verband, streeft 

het ook het missieverslag van de Algemeen 

directeur na; 

Het Bureau bereidt de punten voor die op de agenda 

van de Raad van bestuur ingeschreven worden.

Het Bureau kan ook elk specifiek beheersmandaat 

uitoefenen dat door de Algemene vergadering of de 

Raad van bestuur wordt toegekend. 

Het Bureau oefent in elk geval de bevoegdheden uit die 

door de Ordonnantie van 5 juli 2018 aan het Auditco-

mité en het Comité voor benoemingen en bezoldigin-

gen worden voorbehouden. Op die manier vaardigt het 

Bureau aanbevelingen uit ter attentie van de Raad van 

bestuur over de bezoldigingen en over de vergoedingen 

die binnen de Intercommunale gehanteerd worden. 

Het Bureau staat de Raad van bestuur bij in het bestu-

deren van de financiële informatie. 

Samenstelling

Het Bureau bestaat uit de zeven bestuurders die verko-

zen werden om te zetelen in het Bestuurscomité van de 

intercommunale Sibelga.

Aantal vergaderingen en participatie in 2021

Het Bureau is 13 keer bijeen geweest, met een gemid-

delde aanwezigheid van de bestuurders van 93,5 %.

Bureau Interfin op 31.12.2021

Voorzitter

Abdellah ACHAOUI 

Ondervoorzitter

Cathy CLERBAUX 

Leden

Christian BEOZIERE 

Boris DILLIES 

Faouzia HARICHE 

Michaël LORIAUX 

Thibaud WYNGAARD

Secretaris

Raphaël LEFERE
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2. Bezoldiging

We brengen in herinnering dat, krachtens de gezamenli-

jke ordonnantie van 14 december 2017, waarin het ver-

bod is voorzien om een openbaar mandataris rechtstreeks 

of onrechtstreeks, via de tussenkomst van een andere na-

tuurlijk persoon of rechtspersoon, te bezoldigen, de bes-

tuurders rechtstreeks door Sibelga bezoldigd worden sinds 

1 juli 2018 (en niet langer via Interfin).

We brengen bovendien in herinnering dat, sinds 1 ja-

nuari 2018, het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering van 7 september 2017 houdende uitvoering 

van artikel 5 van de ordonnantie van 12 januari 2006 

betreffende de transparantie van de bezoldigingen en 

voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen 

van toepassing is voor de bestuurders van Sibelga en 

van Interfin. Er werden eveneens nieuwe besluiten 

genomen over de bezoldigingen van de bestuurders 

tijdens de Algemene vergaderingen van 18 juni 2018 

van Sibelga en van Interfin.

Die besluiten werden herzien tijdens de Algemene verga-

deringen van 17 juni 2019, om rekening te houden met 

de inwerkingtreding, op 8 februari 2019, van het geza-

menlijk uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering en het Verenigd College van de Gemeenschap-

pelijke Gemeenschapscommissie houdende uitvoering 

van artikel 5, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschap-

pelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 

betreffende de transparantie van de bezoldigingen en 

voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Bezoldiging in het eerste halfjaar 2021

De toegekende bezoldigingen in de loop van het eerste 

halfjaar van het boekjaar 2021 zijn in overeenstem-

ming met de besluiten die genomen werden door de 

voornoemde Gewone algemene vergaderingen van 

17.06.2019, namelijk een zitpenning van:

 - 124,85 voor een bestuurder,

 - 312,12 voor de voorzitter en de ondervoorzitter.

Bezoldiging in het tweede halfjaar 2021

De toegekende bezoldigingen in de loop van het twee-

de halfjaar van het boekjaar 2021 zijn in overeenstem-

ming met de besluiten die genomen werden door de 

voornoemde Gewone algemene vergaderingen van 

17.06.2019, namelijk een zitpenning van:

 - € 128,62 voor een bestuurder,

 - € 321,54 voor de voorzitter  

  en de ondervoorzitter.

Voordelen

Er wordt geen enkel voordeel, van welke aard ook, toe-

gekend aan de mandatarissen van Interfin. Interfin stelt 

geen enkele werktool ter beschikking van de openbare 

mandatarissen voor de uitoefening van hun mandaat.

Representatiekosten

In overeenstemming met de besluiten die voorheen ge-

nomen werden door de Algemene vergaderingen, kent 

Interfin geen enkele forfaitaire terugbetaling toe voor 

representatiekosten van haar bestuurders. 

Bezoldigingen die elke bestuurder van Sibel-

ga en Interfin ontvangen heeft in de loop 

van het boekjaar 2021

Bijkomende informatie over de bezoldigingen

De zitpenning die een bestuurder ontvangt voor effec-

tieve deelname aan de Algemene vergaderingen van 

Sibelga of Interfin, is identiek aan die voor een vergade-

ring van de Raad van bestuur. De gemeentelijke afge-

vaardigden die deelnemen aan Algemene vergaderin-

gen worden niet vergoed.

De bezoldigingen die moeten worden uitgekeerd aan 

de bestuurders die benoemd zijn in de maatschappi-

jen waarin Interfin een participatie aanhoudt, worden 

uitgekeerd aan Interfin (het betreft de maatschappijen 

Publi-T en Publigas). Hetzelfde geldt voor de mandaten 

uitgeoefend door de directieleden in de ondernemin-

gen Elia, Fluxys nv, Fluxys Belgium en NRB. 

Alle hierboven vermelde bedragen zijn brutobedragen.

1 Gemiddelde van de geïndexeerde bedragen: de zitpenningen bedroegen € 127,35 in juli 2021 en € 129,90 in november 2021.
2 Gemiddelde van de geïndexeerde bedragen: de zitpenningen bedroegen € 318,36 in juli 2021 en € 324,73 in november 2021.
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Naam Voornaam Sibelga Interfin Totaal

Achaoui Abdellah € 2.904,25 € 6.298,95 € 9.203,20

Amrani Mustafa € 873,95 € 624,25 € 1.498,20

Aydin Orhan € 1.388,45 € 881,50 € 2.269,95

Ben 

Abdelmoumen
Anas € 387,15 € 257,25 € 644,40

Benallal M'Hamed € 387,15 € 257,25 € 644,40

Beoziere Christian € 3.158,95 € 2.522,15 € 5.681,10

Byttebier Adelheid € 1.388,45 € 881,50 € 2.269,95

Chegdani Hassan € 1.258,55 € 751,60 € 2.010,15

Clerbaux Cathy € 0,00 € 0,00 € 0,00

Cops Valérie € 749,10 € 624,25 € 1.373,35

Dhondt Bart € 0,00 € 0,00 € 0,00

Dilliès Boris € 1.648,25 € 1.391,00 € 3.039,25

Dogancan Emel € 889,05 € 506,95 € 1.396,00

Dupont Caroline € 1.013,90 € 506,95 € 1.520,85

El Kaf
Moulay 

Brahim
€ 1.388,45 € 881,50 € 2.269,95

Guillaume Bernard € 1.388,45 € 881,50 € 2.269,95

Hariche Faouzia € 10.724,92 € 2.522,15 € 13.247,07

Bezoldigingen die elke bestuurder van Sibelga en Interfin 
ontvangen heeft in de loop van het boekjaar 2021
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Naam Voornaam Sibelga Interfin Totaal

Kammachi Nadia € 1.388,45 € 881,50 € 2.269,95

Kaya Adburrahman € 1.133,70 € 881,50 € 2.015,20

Lhoest Audrey € 1.133,70 € 751,60 € 1.885,30

Loriaux Michaël € 3.158,95 € 2.522,15 € 5.681,10

Medhoune Ahmed € 759,20 € 379,60 € 1.138,80

Mostefa Lotfi € 624,25 € 499,40 € 1.123,65

Papadiz Leonidas € 1.388,45 € 881,50 € 2.269,95

Petit Audrey € 1.263,60 € 881,50 € 2.145,10

Pirson Alexandre € 1.263,60 € 881,50 € 2.145,10

Raymenants Jos € 1.263,60 € 881,50 € 2.145,10

Sellassi Youssra € 0,00 € 0,00 € 0,00

Wauthier Thibault € 1.261,10 € 881,50 € 2.142,60

Wyngaard Thibaud € 9.788,56 € 2.522,15 € 12.310,71

Bijkomende informatie over de bezoldigingen

De zitpenning die een bestuurder ontvangt voor effectieve deelname aan de Algemene ver-

gaderingen van Sibelga of Interfin, is identiek aan die voor een vergadering van de Raad van 

bestuur. De gemeentelijke afgevaardigden die deelnemen aan Algemene vergaderingen worden 

niet vergoed.

De bezoldigingen die moeten worden uitgekeerd aan de bestuurders die benoemd zijn in de 

maatschappijen waarin Interfin een participatie aanhoudt, worden uitgekeerd aan Interfin (het 

betreft de maatschappijen Publi-T en Publigas). Hetzelfde geldt voor de mandaten uitgeoefend 

door de directieleden in de ondernemingen Elia, Fluxys nv, Fluxys Belgium en NRB. 

Alle hierboven vermelde bedragen zijn brutobedragen.



SIBELGA GOVERNANCE 202114

Governance van Sibelga

1. Governancestructuur

Sinds haar oprichting in 2003, staan drie organen in 

voor het beheer van Sibelga: een Raad van bestuur, 

waarvan de samenstelling een weerspiegeling is van 

het aandeelhouderschap, een Bestuurscomité met 

uitgebreide bevoegdheden, dat is samengesteld uit een 

beperkt aantal bestuurders, evenals een Algemeen di-

recteur, bijgestaan door een Directiecomité, die instaat 

voor het dagelijkse beheer. Binnen het Bestuurscomité 

werd bovendien een Auditcomité opgericht.

1.1. Algemene vergaderingen

De Gewone algemene vergadering komt elk jaar samen 

op de tweede of derde maandag van juni.

De Raad van bestuur en de Commissaris-revisor zijn bo-

vendien bevoegd om te allen tijde een Buitengewone 

algemene vergadering samen te roepen. 

In 2021 werd er een Gewone algemene vergadering 

gehouden op dinsdag 15 juni 2021. 

Het kapitaal van Sibelga wordt vertegenwoordigd door 

aandelen A en winstbewijzen E, met dezelfde waarde 

(100 euro). De aandelen A, vervolledigd met ander ei-

gen vermogen (uitgezonderd aandelen E), vormen de 

niet-compressibele basis, terwijl de aandelen E, recent 

gecreëerd eind 2014, dat eigen vermogen vervolledigen 

en het kapitaaloverschot vormen.

De winst van Sibelga wordt, na uitkering van de divi-

denden van de aandelen E, verdeeld naar evenredigheid 

van het aantal aandelen A dat zij bezitten.

Situatie van het kapitaal op 31.12.2021

Ieder aandeel A, met uitzondering van de winstbe-wi-

jzen E (aandelen zonder stemrecht), geeft recht op één 

stem op de Algemene vergaderingen. De stemrechten 

die toekomen aan de financieringsintercommunale In-

terfin worden onder de gemeenten verdeeld in functie 

van de aandelen die zij hebben in Interfin.

De vertegenwoordigers van de gemeenten op de 

Algemene vergadering dienen door de Gemeenteraad 

aangeduid te worden onder de gemeenteraadsleden, 

de burgemeester en de schepenen van de gemeente.

De Algemene vergadering kan enkel beraadslagen 

als de helft van de maatschappelijke aandelen verte-

genwoordigd is. Dat gedeelte is op twee derden vast-

gesteld indien er over een statutenwijziging gestemd 

moet worden.

Aantal 
aandelen A

Aantal 
aandelen E

Gemeenten 38 -

Interfin 2.169.962 3.630.000

Totaal 2.170.000 3.630.000
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1.2. Raad van bestuur

Bevoegdheden

De Raad van bestuur heeft de bevoegdheden die hem 

zijn toegewezen door de wet en de statuten. Hij kan 

alle daden van bestuur en van beschikking stellen die 

de Intercommunale aanbelangen.

Hij neemt met name besluiten betreffende:

 - tarieven

 - reglementen

 - investeringsplannen

 - uitvoeringsprogramma’s van de openbare-

dienstverplichtingen 

 die moeten worden toegepast in uitvoering van de 

wetten en ordonnanties die de gas- en elektriciteits-

markt organiseren.

De Raad van bestuur beslist over de toetreding van 

nieuwe aandeelhouders.

In zijn midden en onder de leden van het Bestuur-

scomité, stelt de Raad van bestuur een Auditcomité 

samen, waarvan hij de bevoegdheden vastlegt en het 

huishoudelijk reglement en de werkingsmodaliteiten 

goedkeurt.

Samenstelling

Elke geassocieerde gemeente heeft minstens één 

vertegenwoordiger. Gemeenten met meer dan  

70 000 en 100 000 inwoners hebben recht op respec-

tievelijk één en twee bijkomende bestuurders. 

Als de onderneming nog andere vennoten had dan de 

gemeenten en de financieringsintercommunale Interfin, 

zouden die vennoten beschikken over een aantal bes-

tuurders dat gelijk is aan maximum een derde van het 

aantal bestuurders van de gemeenten en lager dan een 

vijfde van het totale aantal bestuursmandaten.

Aantal vergaderingen en participatie in 2021

De Raad van bestuur is 10 keer bijeen geweest, met 

een gemiddelde aanwezigheid van de bestuurders van 

85,3 %.

Raad van bestuur van Sibelga op 31.12.2021

Voorzitter

Faouzia HARICHE Brussel 

Ondervoorzitter

Thibaud WYNGAARD Ukkel

Bestuurders

Abdellah ACHAOUI Sint-Jans-Molenbeek

Mustafa AMRANI Brussel (ontslagnemend als bestuur-

der op 30.09.2021) 

Orhan AYDIN Jette

Anas BEN ABDELMOUMEN Brussel (aangesteld als bes-

tuurder sinds 19.10.2021)

M’Hamed BENALLAL Anderlecht (aangesteld als bes-

tuurder sinds 19.10.2021)

Christian BEOZIERE Evere

Adelheid BYTTEBIER Schaarbeek

Cathy CLERBAUX Watermaal-Bosvoorde

Hassan CHEDGANI Elsene 

Valérie COPS Oudergem

Bart DHONDT Brussel

Boris DILLIES Ukkel

Emel DOGANCAN Schaarbeek

Caroline DUPONT Vorst

Moulay Brahim EL KAF Koekelberg

Bernard GUILLAUME Schaarbeek

Nadia KAMMACHI Anderlecht

Adburrahman KAYA Anderlecht

Audrey LHOEST Elsene

Michaël LORIAUX Sint-Lambrechts-Woluwe

Ahmed MEDHOUNE Sint-Joost-ten-Node

Lotfi MOSTEFA Anderlecht (ontslagnemend als bestuur-

der op 23.06.2021)

Leonidas PAPADIZ Sint-Jans-Molenbeek

Audrey PETIT Etterbeek

Alexandre PIRSON Sint-Pieters-Woluwe

Jos RAYMENANTS Sint-Gillis

Youssra SELLASSI Ganshoren

Thibault WAUTHIER Sint-Agatha-Berchem

Secretaris

Raphaël LEFERE
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1.3. Bestuurscomité

Bevoegdheden

Onverminderd de bevoegdheden die aan de Algemene 

vergadering en de Raad van bestuur zijn voorbehouden 

door de wet of de statuten, en onder voorbehoud van wat 

hierna wordt gezegd over het dagelijkse beheer, neemt 

het Bestuurscomité beslissingen in de volgende domeinen:

 - inzake overheidsopdrachten;

 - inzake marktwerking en reguleringsbeleid, 

met uitzondering van de goedkeuring van 

voorstellen voor tarieven en reglementen;

 - inzake leningen en thesaurievoorschotten 

binnen de groep;

 - inzake beheer en controle van de dochteron-

dernemingen en de vennootschappen waa-

rin door de intercommunale geparticipeerd 

wordt, in het bijzonder:

 - aanstelling van de kandidaten voor mandaten 

in de vennootschappen waarin geparticipeerd 

wordt en de gemeenschappelijke dochteron-

dernemingen;

 - bepaling van de mandaten voor het uitbren-

gen van een stem voor de vertegenwoordigers 

van de Intercommunale in de Algemene ver-

gaderingen van de vennootschappen waarin 

geparticipeerd wordt;

 - inzake de benoeming van de leden van het 

Directiecomité;

 - inzake de overdracht van participaties;

 - inzake investeringen, met uitzondering van de 

investeringsplannen;

 - inzake het vastleggen van de doelstellingen 

van het orgaan voor dagelijks beheer;

 - uitsluitend in geval van een dwingende urgente 

reden, over de materies beoogd in het artikel 

18 alinea 2, en op voorwaarde dat de Raad van 

bestuur, tijdens zijn eerstvolgende vergadering, 

de genomen beslissing bevestigt als de effecten 

die deze beslissing teweegbrengen, nog moe-

ten ontstaan vanaf die datum.

Het Bestuurscomité bereidt de punten voor die op de 

agenda van de Raad van bestuur ingeschreven worden.

Het Bestuurcomité beoogt het verslag van het Audit-

comité.

Het Bestuurscomité kan elk specifiek mandaat krijgen 

van de Raad van bestuur.

Samenstelling

Het Bestuurscomité bestaat uit 7 bestuurders ter verte-

genwoordiging van de gemeenten en hoogstens 3 

bestuurders ter vertegenwoordiging van de eventuele 

andere vennoten.

Aantal vergaderingen en participatie in 2021

Het Bestuurscomité is 13 keer bijeen geweest, met een 

gemiddelde aanwezigheid van 91,3 %.

Bestuurscomité van Sibelga op 31.12.2021

Voorzitter

Faouzia HARICHE 

Ondervoorzitter

Thibaud WYNGAARD

Leden

Abdellah ACHAOUI 

Christian BEOZIERE 

Cathy CLERBAUX 

Boris DILLIES 

Michaël LORIAUX 

Secretaris

Raphaël LEFERE
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1.4. Auditcomité

Bevoegdheden

Het Auditcomité is een raadgevend orgaan van het Bes-

tuurscomité. Het Auditcomité staat het Bestuurscomité 

bij inzake financiële reporting, opvolging van de effi-

ciëntie van de interne controlesystemen en het risico-

beheer van Sibelga, opvolging van de controle van de 

rekeningen, opvolging van de onafhankelijkheid van de 

Commissaris-revisor.

Samenstelling

Het Auditcomité bestaat uit een voorzitter en twee le-

den die binnen het Bestuurscomité worden aangeduid.

Aantal vergaderingen en participatie in 2021

Het Auditcomité is 3 keer bijeen geweest, met een 

aanwezigheid van 100 %.

Auditcomité van Sibelga op 31.12.2021

Voorzitter

Thibaud WYNGAARD

Leden

Abdellah ACHAOUI 

Michaël LORIAUX 

Secretaris

Raphaël LEFERE

1.5. Directiecomité

Bevoegdheden

De Algemeen directeur en de leden van het Directieco-

mité staan in voor het dagelijkse beheer.

De Algemeen directeur ziet toe op de voorbereiding van 

de voorstellen tot besluiten die worden voorgelegd aan 

de Raad van bestuur en het Bestuurscomité. Hij bes-

tuurt het Directiecomité en beslist over de toewijzing 

van verantwoordelijkheden onder zijn leden.

Het Directiecomité, onder leiding van de Algemeen di-

recteur, is belast met het ontwikkelen van de strategie 

van Sibelga en het voorleggen van die strategie aan 

het Bestuurscomité. Het Directiecomité is eveneens 

verantwoordelijk voor het operationele beheer van Si-

belga en haar dochteronderneming BNO. Het Directie-

comité zorgt voor het invoeren van de noodzakelijke 

systemen voor risicobeheer en interne controle. Het 

neemt alle besluiten betreffende de organisatorische 

structuur en keurt alle procedures goed.

Samenstelling

Het Directiecomité bestaat uit de Algemeen directeur 

en zes departementsdirecteurs.

Aantal vergaderingen

Het Directiecomité komt wekelijks bijeen.

Directiecomité van Sibelga op 31.12.2021

Algemeen directeur

Raphaël LEFERE (CEO Ad Interim van 10 mei 2021 tot 

01 februari 2022)

Inne MERTENS (in functie sinds 01 februari 2022)

Grid Operation

Alain VANNERUM

Market & Asset

Alain PIRET
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Client

Catherine GAUDISSART

Talent & Legal

Raphaël LEFERE

Finances

Laurent COPPENS

ITBT

Herbert CARRACILLO

2. Bezoldiging

2.1. Bezoldiging van de bestuurders

Hiervoor verwijzen we naar het punt Bezoldiging van 

de governance van Interfin (p. 13). De mandaten in het 

Auditcomité van Sibelga en in de dochteronderneming 

BNO zijn bovendien niet bezoldigd.

2.2. Bezoldiging van de leden 
van	het	Directiecomité

Als referentie voor het aansturen van de bezoldiging 

van de leden van het Directiecomité, wordt de Hay-me-

thodologie gebruikt. De functies binnen het Directieco-

mité werden gewogen met de tool Compas van Hud-

son en omgezet in Hay-categorieën. 

De bezoldiging van de leden van het Directiecomité 

bestaat uit een vaste bezoldiging, een variabele bezoldi-

ging gekoppeld aan de resultaten en andere voordelen, 

met inbegrip van een aanvullend pensioen. 

De leden van het Directiecomité genieten geen ‘long 

term incentives’. 

Vaste bezoldiging 

De vaste bezoldigingen van de Algemeen directeur en 

de Algemeen directeur ad interim bedragen voor 2021 

in het totaal € 222.256 bruto. 

De vaste bezoldiging van de andere leden van het Di-

rectiecomité bedraagt € 990.993, wat neerkomt op een 

gemiddelde van € 185.031 bruto. 

Variabele bezoldiging

De variabele bezoldiging bestaat uit een premie die 

wordt vastgelegd in functie van de persoonlijke resul-

taten en de Corporate-resultaten, die worden gemeten 

aan de hand van een Balanced Scorecard (BSC) en een 

premie gekoppeld aan het behalen van resultaten vast-

gelegd door een CAO 90. 

De Algemeen directeur die ontslag nam in de loop van 

het boekjaar ontving noch een variabele bezoldiging, 

noch een premie CAO 90. 

De opgebouwde variabele bezoldiging voor de andere 

leden van het Directiecomité (met inbegrip van die van 

de directeur die zijn functie cumuleerde met die van 

Algemeen directeur ad interim) bedraagt € 347.381, 

wat neerkomt op gemiddeld € 57.897, waaronder dus 

het bedrag van de premie CAO 90 van € 2.043, alsook 

de performance management-bonus, teruggeboekt in 

de vorm van warrants. 

De andere voordelen worden volgens dezelfde regels 

bepaald voor alle leden van het Directiecomité. Het 

gaat om een aanvullend pensioen, een invaliditeits-, 

een hospitalisatieverzekering en een verzekering ge-

zondheidszorgen, een overlijdensverzekering, een be-

drijfswagen, een korting op het factuurbedrag voor 

elektriciteit en gas, maaltijdcheques, ecocheques, een 

consumptiecheque, een tegemoetkoming in de kosten 

voor telecommunicatie, wat gemiddeld neerkomt op 

€ 62.608 per lid van het Directiecomité.
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2.3. Externe controle

Als intercommunale die de vorm heeft aangenomen 

van een coöperatieve vennootschap, is Sibelga on-

derworpen aan alle externe controles waar niet-beurs-

genoteerde privéondernemingen aan onderworpen 

zijn, en met name aan het revisoraal toezicht en de 

controle van fiscale en sociale administraties.

De taak van Sibelga als distributienetbeheerder (DNB), 

is vastgelegd in de ordonnantie van 19 juli 2001 betref-

fende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de or-

donnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie 

van de gasmarkt.

In dat kader is Sibelga onderworpen aan controle van 

een onafhankelijke regulator, Brugel. 

De tarieven van Sibelga worden ter goedkeuring voor-

gelegd aan Brugel. Brugel geeft een advies aan de Re-

gering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over het 

jaarlijkse investeringsplan, het jaarlijkse programma en 

het budget van de openbaredienstverplichtingen. Bru-

gel moet het technisch reglement van het distributienet 

goedkeuren. Brugel oefent jaarlijks een controle uit aan 

de hand van een reeks verplichte jaarlijkse verslagen.

Brugel is bevoegd om alle gewenste bijkomende controles 

uit te voeren en om uit eigen beweging elk advies die hij 

opportuun acht, aan de Regering te verstrekken. 

Het investeringsplan, het programma en het budget 

van de openbaredienstverplichtingen moeten ter goe-

dkeuring voorgelegd worden aan de Regering van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Als intercommunale is Sibelga onderworpen aan toe-

zichtcontrole uitgevoerd volgens de modaliteiten vast-

gelegd in de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende 

de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de 

samenwerking tussen gemeenten die de ordonnantie 

van 19 juli 2001 betreffende het toezicht op de inter-

communales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

heeft opgeheven.

Door haar statuut als intercommunale vennootschap 

gelden voor Sibelga en haar mandatarissen bovendien 

specifieke aangifteverplichtingen zowel op het federale 

als het gewestelijke vlak. 

Op federaal vlak zijn er de bijzondere en gewone wet 

van 2 mei 1995 die alle openbare gezagsdragers ver-

plichten om elk jaar, bij het Rekenhof een lijst in te die-

nen van hun mandaten, ambten en beroepen, alsook 

een vermogensaangifte.

Elk jaar maakt Sibelga aan het Rekenhof de lijst over 

met alle houders van een mandaat binnen de bestuurs- 

en controleorganen voor het voorgaande kalenderjaar. 

Sibelga wijst de mandatarissen ook op hun individuele 

verplichtingen. 

Op gewestelijk niveau, betrof het de ordonnantie van 

12 januari 2006 betreffende de transparantie van de 

bezoldigingen en voordelen van de openbare mandata-

rissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die werd 

opgeheven door een gezamenlijke ordonnantie van 14 

december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

betreffende de transparantie van de bezoldigingen en 

voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen. 

Krachtens de gewestelijke regelgeving, moet Sibelga 

aan het Gewest een jaarlijks verslag voorleggen over 

de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en de re-

presentatiekosten die aan de openbare mandatarissen 

toegekend zijn, een lijst met alle reizen en bezoeken 

waaraan die mandatarissen in het kader van de uitoefe-

ning van hun functies deelgenomen hebben alsook een 

inventaris van alle gunningsdossiers van overheidsop-

drachten die Sibelga heeft afgesloten.

2.4.	 Overheidsopdrachten

Hierna vindt u een overzicht van alle overheidsop-

drachten die door het Bestuurscomité van Sibelga wer-

den goedgekeurd en aan de voogdij werden meege-

deeld in de loop van het boekjaar 2021.
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Bestuurscomité Gunningsdossier Opdrachtnemer
Waarde van het 

contract

12.01.2021
Managed Service Provider 2 

FLU19IT131
Perceel 1: USG People (Solvus) € 45.729.009

12.01.2021 Meterkranen NET20L002

Percelen 1 tot 11: Seppelfricke 

€ 194.065

Perceel 12: Teco

Percelen 13 tot 16: 

Seppelfricke 

Percelen 17 tot 20: 

Seppelfricke  & Teco

Percelen 21 tot 25: 

Seppelfricke 

09.02.2021 Zekeringstroken SIB20EL2101  Perceel 1: Elecom € 690.872

09.02.2021
DRP – DATA CENTER 

SIB19DS0201  
Perceel 1: NRB SA € 1.176.688

09.03.2021

Project MobiClick: 

Raamovereenkomst met 

het oog op de aankoop van 

voertuigen op alternatieve 

brandstoffen SIB20LF1501C  

Perceel 5: NISSAN 

BELUX-100%
€ 2.035.780,60

20.04.2021
Ventilatie en klimaatregeling 

gebouw E SIB20TW0601  
Perceel 1: D-FI € 570.492,48

20.04.2021
Project Masui architect 

SIB20TW1701 

Hypothese A: 

Accarain-Bouillot Architectes 
€ 1.358.925,00

Hypothese B: 

Accarain-Bouillot Architectes

11.05.2021
Project Masui afbraakwerken 

SIB20TW1703

Hypothese A:

 G.A. De Meuter N.V. 
€ 822.820,78

Hypothese B: 

G.A. De Meuter N.V. 



21SIBELGAGOVERNANCE 2021

11.05.2021

Project MobiClick: Levering, 

installatie op privédomein, 

aansluiting en onderhoud 

van universele elektrische 

laadpalen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

SIB20TW1601

Perceel 1:

€ 12.254.195,41
Actieve opdrachtnemer: 

Cegelec

Reserveopdrachtnemers: 

Fabricom & Van Den Berg

08.06.2021
Levering van chemische 

producten SIB19LF0801  

Perceel 1: niet gegund

€ 300.302,35

Perceel 2: Eriks nv

Perceel 3: niet gegund

Percelen 4 tot 7: Eriks nv 

08.06.2021
Brandstofkaarten 

NET19D006  

Percelen 1 en 2: 

TOTAL Belgium-100%

€ 1.023.012,00

Perceel 3: DATS 24-25%, 

G&V Servicestations-25%, 

KUWAIT Petroleum-25%, 

TOTAL Belgium-25% 

Perceel 4: TOTAL 

Belgium-100%

06.07.2021 Data Hub SIB20LF2201 Perceel 1: NRB € 3.429.503,78

06.07.2021

Project Masui 

saneringswerken 

SIB20TW1704 

Perceel 1: Suez RR IWS 

Remediation
€ 230.961,00

14.09.2021
API management 

SIB20DS0201

Perceel 1: Deloitte Consulting 

& Advisory
€ 5.961.969,71
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14.09.2021
Kabelafdekkingen en 

dekstenen SIB20EL0901  

Perceel 1: Infratech

€ 1.633.385,60Perceel 2: Mecawa

Perceel 3: Infratech

14.09.2021

Onderbrekingsmaterieel 

1250A, 800A en 630A 

NET19L009 

Percelen 1 tot 3: 

geen gunning
€ 0

Perceel 4: ABB

14.09.2021

ACQUISITIE HARDWARE 

servers & storage 

SIB19LF1201

Perceel 1: Proximus & NTT € 16.500.000,00

12.10.2021 Vaste telefonie SIB21DS3701 

Percelen 1 en 2: Proximus

€ 4.299.817,08

Perceel 3: Damovo

12.10.2021
Kabels – Energie en Telefoon 

NET21L003  

Perceel 1: Cabelte en Nexans 

Benelux

€ 1.382.850

Perceel 2: B-Cables 

Perceel 3: B-Cables en 

Nexans Benelux

Percelen 4 en 5: B-Cables en 

Cabelte 

Perceel 6: Cabelte

Perceel 8: geen gunning

Perceel 10: geen gunning

Perceel 16: General Cable, 

Nexans Benelux & Sadinter

Perceel 21: General Cable

Percelen 23 en 31:  Nexans 

Benelux

Percelen 32 en 34: Cynerpro
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09.11.2021
Warmte-krachtkoppeling 

Werkhuizenkaai SIB21LF2101
Perceel 1: Eneria € 3.384.419,51 

09.11.2021

Vanop afstand opgenomen 

elektriciteitsmeters (AMR) 

NET21L001   

Percelen 1 en 2: Landis+Gyr 

& Iskraemeco Benelux 
€ 91.405,00

09.11.2021
Distributietransformatoren 

NET19L008  

Perceel 1: ABB Power Grids 

Belgium & Evodis

€ 442.737,00

Percelen 2 tot 4: ABB Power 

Grids Belgium & Kyte 

Powertech

Perceel 5: Evodis
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Governance van BNO 

1. Governancestructuur

Sinds haar oprichting in 2006, staan twee organen in 

voor het beheer van Sibelga : een Raad van bestuur, 

waarvan de samenstelling identiek is aan die van het 

Bestuurscomité van Sibelga, en een Algemeen directeur, 

bijgestaan door een Directiecomité, die instaat voor 

het dagelijkse beheer. Binnen de Raad van bestuur 

werd bovendien een Comité voor benoemingen en 

bezoldigingen opgericht.

1.1. Algemene vergaderingen

De Gewone algemene vergadering komt elk jaar samen 

op de tweede of derde dinsdag van juni.

De Raad van bestuur en de Commissaris-revisor zijn bo-

vendien bevoegd om te allen tijde een Buitengewone 

algemene vergadering samen te roepen. 

In 2021 werd er een Gewone algemene vergadering 

gehouden op dinsdag 8 juni 2021. Er werd eveneens 

een Buitengewone algemene vergadering bijeengeroe-

pen op 21 december 2021 om de fusie door overne-

ming van de vennootschap RDE uit te voeren met de 

transmissie tot gevolg van het volledige patrimonium 

ervan, actief en passief aan de overnemende ven-

nootschap BNO, en dat conform de bepalingen van het 

artikel 12 :13 van het WVV.

 

Het kapitaal van BNO wordt vertegenwoordigd door 

193 aandelen met dezelfde waarde (€ 100).

Situatie van het kapitaal op 31.12.2021

1.2. Raad van bestuur

Bevoegdheden

De Raad van bestuur heeft de ruimste bevoegdhe-

den voor het verwezenlijken van het maatschappelijk 

doel en voor het bestuur van de onderneming, zonder 

afbreuk te doen aan wat hierna wordt gezegd over het 

dagelijkse beheer. Alles wat niet uitdrukkelijk door de 

wet of de statuten aan de Algemene vergadering is 

voorbehouden, valt onder de bevoegdheid van de Raad 

van bestuur.

Samenstelling

De onderneming wordt bestuurd door een Raad van 

bestuur die is samengesteld uit 7, al dan niet geasso-

cieerde, leden die door de Algemene vergadering be-

noemd zijn.

Aantal vergaderingen en participatie in 2021

De Raad van bestuur is 5 keer bijeengekomen, met een 

aanwezigheid van de bestuurders van 97,2 %.

Raad van bestuur BNO op 31.12.2021 

Voorzitter

Faouzia HARICHE 

Ondervoorzitter

Thibaud WYNGAARD

Leden

Abdellah ACHAOUI 

Christian BEOZIERE 

Cathy CLERBAUX 

Boris DILLIES 

Michaël LORIAUX 

Secretaris

Raphaël LEFERE

Vennoten Aantal aandelen

Sibelga

Interfin

RDE

Sint-Gillis

Elsene

189

2

2

1

1

193
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1.3. Comité voor benoemingen 
en bezoldigingen

Bevoegdheden

Het Comité voor benoemingen en bezoldigingen (hier-

na CBB genoemd) is een raadgevend orgaan van de 

Raad van bestuur, behalve wanneer specifiek beslis-

singsbevoegdheden aan hem worden gedelegeerd.

Het Comité heeft de volgende bevoegdheden:

 - Inzake benoemingen: het CBB bepaalt de 

aanwervingsprocedure van de Algemeen di-

recteur en legt die ter goedkeuring voor aan 

de Raad van bestuur. 

  Het CBB controleert de selectieprocedure van 

de andere leden van het Directiecomité, en 

geeft een advies aan de Raad van bestuur over 

de kandidaat voorgesteld door de Algemeen 

directeur. 

 - Inzake bezoldigingen: het CBB bepaalt het 

beleid op het vlak van de bezoldiging van de 

leden van het Directiecomité, op basis van de 

voorstellen die geformuleerd worden door de 

Algemeen directeur en controleert de naleving 

van dat beleid. 

  Het CBB bestudeert de adequatie van het 

algemene beleid inzake bezoldiging binnen de 

onderneming en doet elk nuttig voorstel ter 

zake aan de Raad van bestuur.

Samenstelling

Het CBB bestaat uit een voorzitter en 2 leden die binnen 

de Raad van bestuur worden aangeduid. 

Aantal vergaderingen en participatie in 2021

Het Comité voor benoemingen en bezoldigingen is 1 

keer bijeen geweest, met een aanwezigheid van de le-

den van 100 %.

Comité voor benoemingen en bezoldigingen 

BNO op 31.12.2021

Voorzitter

Faouzia HARICHE 

Leden

Cathy CLERBAUX 

Boris DILLIES 

Secretaris

Raphaël LEFERE
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1.4. Directiecomité

Bevoegdheden

De Algemeen directeur en de leden van het Directieco-

mité staan in voor het dagelijkse beheer. 

De Algemeen directeur bestuurt het Directiecomité en 

beslist over de toewijzing van verantwoordelijkheden 

onder zijn leden.

Het Directiecomité is verantwoordelijk voor het opera-

tionele beheer van BNO. Het Directiecomité zorgt voor 

het invoeren van de noodzakelijke systemen voor risi-

cobeheer en interne controle. Het neemt alle besluiten 

betreffende de organisatorische structuur en keurt alle 

procedures goed.

Samenstelling

Het Directiecomité bestaat uit de Algemeen directeur 

en zes departementsdirecteurs.

Aantal vergaderingen en participatie in 2021

Het Directiecomité komt wekelijks bijeen.

Directiecomité BNO op 31.12.2021

Algemeen directeur

Raphaël LEFERE (CEO Ad Interim van van 10 mei 2021 

tot 01 februari 2022)

Inne MERTENS (in functie sinds 01 februari 2022)

Grid Operation

Alain VANNERUM

Market & Asset

Alain PIRET

Client

Catherine GAUDISSART

Talent & Legal

Raphaël LEFERE

Finances

Laurent COPPENS

ITBT

Herbert CARRACILLO

2. Bezoldiging

De mandaten van de bestuurders van BNO en van de 

leden van het Comité voor benoemingen en bezoldigin-

gen zijn niet bezoldigd. 

De bestuurders en leden van het CBB genieten geen 

enkel voordeel of bezoldiging in natura, noch pensioen, 

noch terugbetaling van kosten.
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