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wordt onderhavig verslag opgemaakt teneinde zowel de verplichtingen 
voorzien in het WLDD als in het Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen na te komen.
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1. Voorstelling van de beheersorganen 
Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het beslissingsorgaan van de vennootschap, 
behalve voor de materies die door de wet, het decreet of de statu-
ten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Zijn eerste 
doelstelling is het verzekeren van het succes van de vennootschap op 
lange termijn,  waarbij rekening wordt gehouden met de belangen 
van alle derde stakeholders die van essentieel belang zijn voor de 
verwezenlijking van deze doelstelling, namelijk de aandeelhouders, 
het personeel, de klanten, de leveranciers en andere schuldeisers. 
In die optiek identificeert de Raad van Bestuur de strategische uit-
dagingen en de risico’s waarmee de vennootschap geconfronteerd 
wordt, bepaalt hij de waarden van de vennootschap, haar strategie, 
het aanvaardbaar risiconiveau en haar centraal beleid. Hij controleert 
ook de gang van zaken van de onderneming. 

Gezien de toepassing van “gespiegelde” Raden van Bestuur tussen de 
intercommunale ORES Assets en ORES, overeenkomstig het artikel 13 
van de statuten van ORES, gebeurt de samenstelling van dit orgaan 
op voorstel van ORES Assets. Dit moet gebeuren overeenkomstig 
de Waalse wetgeving betreffende de intercommunales en meer in 
het bijzonder het artikel L 1523-15 van het WLDD, gemodaliseerd in 
het artikel 14 van de statuten van ORES Assets. De Raad van Bestuur 
is samengesteld uit twintig leden van verschillend geslacht, waarvan 
dertien leden (2/3) de gemeentelijke vennoten vertegenwoordigen 
en in die hoedanigheid gemeentelijke mandatarissen moeten zijn. 
De zeven anderen vertegenwoordigen de ZFI (zuivere financieringsin-
tercommunales) en kunnen al dan niet gemeentelijke mandatarissen 
zijn. De leden van de Raad van Bestuur zijn verdeeld:

• politiek (op basis van de dubbele evenredigheidsregel bedoeld 
in het artikel 14 van de statuten van ORES Assets, namelijk de 
d’Hondt-sleutel voor negen mandaten en de gewogen d’Hondt-sleu-
tel voor de elf overige); 

• geografisch (naar verhouding van de leveringspunten zoals be-
schikbaar op het ogenblik van de gemeenteverkiezingen). 

Anderzijds zetelen er leden van de Raad van Bestuur in de beheers- en 
controlecomités van de vennootschap – emanerend uit de Raad van 
Bestuur – die het Uitvoerend Bureau, het Benoemings- en Remune-
ratiecomité, het Auditcomité en het Ethisch Comité zijn.

Uitvoerend Bureau

Dit comité is verantwoordelijk voor de voorbereiding  van de beslis-
singen van de Raad van Bestuur met betrekking  tot  de strategische 
en vertrouwelijke taken, die beschreven staan in de Waalse wetgeving 
betreffende de elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders. Op 
31 december 2020 telt het Uitvoerend Bureau van ORES vijf leden.

Benoemings- en remuneratiecomité

De principes en regels van de remuneratie die wordt toegekend aan 
de bestuurders van de onderneming, aan de leden van de verschil-
lende Beheers- en Controlecomités, alsook aan de leidende functies 
van de vennootschap, worden vastgesteld door het Benoemings- en 
remuneratiecomité van ORES. Dat Comité dat is gevormd volgens 
het principe van het “gespiegeld” Comité tussen ORES Assets en 
ORES, telt vijf leden.

Auditcomité

Zijn opdracht bestaat erin de Raad van Bestuur ondersteuning te 
bieden door advies te verstrekken over de rekeningen van de vennoot-
schap, maar eveneens over het interne controlesysteem, het interne 
auditprogramma, de besluiten en de aanbevelingen die door deze 
interne audit in de verslagen geformuleerd worden. Het Auditcomité 
is samengesteld uit vijf bestuurders. Het wordt gevormd volgens het 
principe van het “gespiegeld” Comité tussen ORES Assets en ORES.

Ethisch Comité

Dit comité is belast met het verstrekken van adviezen over de in-
achtneming van de regels met betrekking tot de vertrouwelijkheid 
van de persoonlijke en commerciële informatie. Het is samengesteld 
uit vijf leden.   

Directiecomité

De leiding van de onderneming wordt toevertrouwd aan het Directie-
comité. Het is samengesteld uit negen leden, waaronder zijn Voorzitter. 
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2. Verslag van het Benoemings- 
en remuneratiecomité

Voorafgaande opmerking 

Onderhavig verslag wordt opgemaakt door het Benoemings- en 
remuneratiecomité en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van 
Bestuur van ORES overeenkomstig de voorschriften van het L 1523-
17, §2 van het Wetboek voor Lokale Democratie de Decentralisatie.

Het heeft tot doel de relevantie van de aan de mandatarissen van 
ORES in 2020 gestorte remuneraties te evalueren. De individuele 
aanwezigheidslijst van de mandatarissen en van hun remuneraties 

maakt integraal deel uit van het verslag dat door de Raad van Be-
stuur zal worden opgesteld in toepassing van het artikel L6421-1 van 
het WLDD – remuneratieverslag geconsolideerd met ORES Assets.

Evaluatie van de relevantie van de 
remuneratie van de binnen ORES 
uitgeoefende mandaten

De remuneratiemodaliteiten van de mandaten zijn als volgt uitgesplitst:

i.  Remuneratiemodaliteiten van het mandaat van bestuurder (Voorzitter, Ondervoorzitter en lid van de 
Raad van Bestuur):  

Functie (Bruto) bedrag van de remuneratie Betalingsfrequentie van de remuneratie

Voorzitter van de Raad van 
Bestuur

Jaarlijkse vergoeding van 19.997,14 €  
(index 138,01) 

Maandelijks   (remuneratie* + 
kilometervergoeding**)

Ondervoorzitter  van de Raad van 
Bestuurt

Jaarlijkse vergoeding van 14.997,85 €   
(index 138,01) 

Maandelijks   (remuneratie* + 
kilometervergoeding**)

Lid van de Raad van Bestuur Presentiepenning van 125 €  
(index 138,01).

Halfjaarlijks (presentiepenning + 
kilometervergoeding **)

(*) gewogen in functie van de aanwezigheidsgraad – onderworpen aan een beding van regelmatige aanwezigheid.
(**) 0,35 €/km en geïndexeerd volgens de voorschriften van de FOD Financiën. 

ii.  Remuneratiemodaliteiten van de mandaten in de Comités:

Functie Bedrag van de remuneratie

Voorzitter van het Comité Presentiepenning van 180 € (index 138,01) + kilometervergoeding*

Remuneratie halfjaarlijks gestort

Lid van het Comité Presentiepenning van 125 € (index 138,01) + kilometervergoeding*

Remuneratie halfjaarlijks gestort

(*)  er wordt aan de mandatarissen een kilometerterugbetaling toegekend van 0,35 €/km en geïndexeerd volgens de voorschriften van de FOD 
Financiën.
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Conclusies van het Benoemings- en 
remuneratiecomité

Het Benoemings- en Remuneratiecomité stelt vast dat de hiervoor 
vermelde remuneratiemodaliteiten de strikte toepassing zijn van de 
beraadslagingen die plaatsvonden op de Algemene Vergadering, 
die ter zake bevoegd is, op 28 juni 2018 en 29 mei 2019.

1 Op 28 april 2021 vergaderde het opnieuw om kennis te nemen van een schrijven van de WOD van 2 april 2021, gericht aan mevrouw Van 
Hout op 2 april 2021 betreffende de remuneratie van het Voorzitterschap van het Auditcomité. Het BRC bevestigt dat ORES de wettelijkheid 
en de bestuursregels van het WLDD ten stelligste wil naleven en bijgevolg, gezien de evolutie van de interpretatie van de bepalingen van 
het artikel L 5311-1 van het WLDD, doet het Benoemings- en remuneratiecomité aan de Raad van Bestuur de aanbeveling om ORES te 
machtigen tot het nemen van alle nodige schikkingen op het niveau van de bevoegde administratieve overheid om die punt op te helderen 
en, zo nodig, zich aan te passen.

Het stelt eveneens vast dat de toepasselijke remuneraties in over-
eenstemming zijn met de voorschriften van het WLDD betreffende 
de Openbare vennootschappen met significante lokale deelneming 
(OVSLD).

Bijgevolg doet het Comité geen aanbeveling aan de Algemene 
Vergadering met het oog op enige wijziging van de remuneratie van 
de mandaten binnen ORES.

Gedaan op de zitting van 10 maart 2021.1

3. Verslag van de Raad van Bestuur 
Algemene informatie over de instelling 

Identificatienummer (KBO) 0897.436.971

Soort instelling Maatschappij met een significante lokale overheidsparticipatie  

Naam instelling ORES

Verslagperiode 2020

Aantal vergaderingen

Algemene Vergadering 01

Raad van Bestuur 11

Uitvoerend Bureau 08

Benoemings- en remuneratiecomité 02

Auditcomité 03

Ethisch Comité 01
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Leden van de Raad van Bestuur 

Functie
Naam en 
voornaam

Bruto 
jaarremune-
ratie

Bijzonderheden over  
remuneratie en voordelen

Verantwoor-
ding van de 
remuneratie 
indien andere 
dan presen-
tiepenning

Lijst van 
mandaten in 
verband met 
de functie 
en eventuele 
remuneratie

Deelname- 
percentage 
aan vergade-
ringen

Voorzitter van de raad 
van bestuur 

Lid van het uitvoerend 
bureau

DE VOS Karl 35.008,02 € Vergoeding van de voorzitter:

Jaarlijkse brutovergoeding 
van 19.997,14 € (index 138,01) 
geïndexeerd tot 34.133,12 € 
bruto per jaar tot 31/03/2020 
en 34.815,02 € bruto per jaar 
vanaf 01/04/2020 

Kilometervergoeding:  
0,37 €/km tot 30/06/2020 en 
0,35 €/km vanaf 01/07/2020

Vergoeding 
voorzitter

Nihil 95 %

Ondervoorzitter van de 
raad van bestuur 

Lid van het uitvoerend 
bureau

BINON Yves 26.323,10 € Vergoeding van de 
ondervoorzitter: 
Jaarlijkse brutovergoeding van 
14.997,85 €  
(index 138,01) geïndexeerd 
tot 25.599,83 € bruto per jaar 
tot 31/03/2020 en 26.211,26 € 
bruto per jaar vanaf 01/04/2020

Kilometervergoeding: 
0,37 €/km tot 30/06/2020 en 
0,35 €/km vanaf 01/07/2020

Vergoeding 
ondervoor-
zitter

Nihil 89 %

Bestuurder 

Lid van het ethisch 
comité 

BELLEFLAMME 
Élodie

2.566,36 € Presentiepenning bestuurder/
lid comité:  
125 € (index 138,01) 
geïndexeerd tot 213,36 € tot 
31/03/2020 en 217,63 € vanaf 
01/04/2020

Kilometervergoeding: 
0,37 €/km tot 30/06/2020 en 
0,35 €/km vanaf 01/07/2020

Nihil Nihil 100 %

Bestuurder 

Lid van het auditcomité

BULTOT 
Claude

3.065,45 € Presentiepenning bestuurder/
lid comité:  
125 € (index 138,01) 
geïndexeerd tot 213,36 € tot 
31/03/2020 en 217,63 € vanaf 
01/04/2020

Kilometervergoeding: 
0,37 €/km tot 30/06/2020 en 
0,35 €/km vanaf 01/07/2020

Nihil Nihil 93 %
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Functie
Naam en 
voornaam

Bruto 
jaarremune-
ratie

Bijzonderheden over  
remuneratie en voordelen

Verantwoor-
ding van de 
remuneratie 
indien andere 
dan presen-
tiepenning

Lijst van 
mandaten in 
verband met 
de functie 
en eventuele 
remuneratie

Deelname- 
percentage 
aan vergade-
ringen

Bestuurder 

Voorzitster van het 
auditcomité

BURNET  
Anne-Caroline

3.776,90 €* Presentiepenning bestuurder: 
125 € (index 138,01) 
geïndexeerd tot 213,36 € tot 
31/03/2020 en 217,63 € vanaf 
01/04/2020

Presentiepenning voorzitster 
van het auditcomité: 
180 € (index 138,01) of 
307,24 € tot 31/03/2020 en 
313,38 € vanaf 01/04/2020

Kilometervergoeding: 
0,37 €/km tot 30/06/2020 en 
0,35 €/km vanaf 01/07/2020

Nihil Nihil 100 %

Bestuurder 

Lid van het ethisch 
comité

DE BEER DE 
LAER Hadelin

2.384,74 € Presentiepenning bestuurder/
lid comité:  
125 € (index 138,01) 
geïndexeerd tot 213,36 € tot 
31/03/2020 en 217,63 € vanaf 
01/04/2020

Kilometervergoeding: 
0,37 €/km tot 30/06/2020 en 
0,35 €/km vanaf 01/07/2020

Nihil Nihil 100 %

Bestuurder -

Lid van het benoemings-  
en remuneratiecomité

DEMANET 
Nathalie

2.319,71 € Presentiepenning bestuurder/
lid comité:  
125 € (index 138,01) 
geïndexeerd tot 213,36 € tot 
31/03/2020 en 217,63 € vanaf 
01/04/2020

Kilometervergoeding: 
0,37 €/km tot 30/06/2020 en 
0,35 €/km vanaf 01/07/2020

Nihil Nihil 77 %

Bestuurder 

Lid van het uitvoerend 
bureau

DONFUT 
Didier

4.388,16 € Presentiepenning bestuurder/
lid bureau:  
125 € (index 138,01) 
geïndexeerd tot 213,36 € tot 
31/03/2020 en 217,63 € vanaf 
01/04/2020

Kilometervergoeding: 
0,37 €/km tot 30/06/2020 en 
0,35 €/km vanaf 01/07/2020

Nihil Nihil 95 %
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Functie
Naam en 
voornaam

Bruto 
jaarremune-
ratie

Bijzonderheden over  
remuneratie en voordelen

Verantwoor-
ding van de 
remuneratie 
indien andere 
dan presen-
tiepenning

Lijst van 
mandaten in 
verband met 
de functie 
en eventuele 
remuneratie

Deelname- 
percentage 
aan vergade-
ringen

Bestuurder

Lid van het auditcomité

DUTHY André 3.385,15 € Presentiepenning bestuurder/
lid comité:  
125 € (index 138,01) 
geïndexeerd tot 213,36 € tot 
31/03/2020 en 217,63 € vanaf 
01/04/2020

Kilometervergoeding: 
0,37 €/km tot 30/06/2020 en 
0,35 €/km vanaf 01/07/2020

Nihil Nihil 100 %

Bestuurder 

Lid van het benoemings-  
en remuneratiecomité

FAYT Christian 2.521,65 € Presentiepenning bestuurder/
lid comité:  
125 € (index 138,01) 
geïndexeerd tot 213,36 € tot 
31/03/2020 en 217,63 € vanaf 
01/04/2020

Kilometervergoeding: 
0,37 €/km tot 30/06/2020 en 
0,35 €/km vanaf 01/07/2020

Nihil Nihil 85 %

Bestuurder 

Lid van het ethisch 
comité

FRANCEUS 
Michel

2.869,82 € Presentiepenning bestuurder/
lid comité: 
125 € (index 138,01) 
geïndexeerd tot 213,36 € tot 
31/03/2020 en 217,63 € vanaf 
01/04/2020

Kilometervergoeding: 
0,37 €/km tot 30/06/2020 en 
0,35 €/km vanaf 01/07/2020

Nihil Nihil 100 %

Bestuurder 

Lid van het benoemings-  
en remuneratiecomité

FRANSSEN 
Roger

3.592,30 € Presentiepenning bestuurder/
lid comité: 
125 € (index 138,01) 
geïndexeerd tot 213,36 € tot 
31/03/2020 en 217,63 € vanaf 
01/04/2020

Kilometervergoeding: 
0,37 €/km tot 30/06/2020 en 
0,35 €/km vanaf 01/07/2020

Nihil Nihil 100 %
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Functie
Naam en 
voornaam

Bruto 
jaarremune-
ratie

Bijzonderheden over  
remuneratie en voordelen

Verantwoor-
ding van de 
remuneratie 
indien andere 
dan presen-
tiepenning

Lijst van 
mandaten in 
verband met 
de functie 
en eventuele 
remuneratie

Deelname- 
percentage 
aan vergade-
ringen

Bestuurder 

Lid van het ethisch 
comité

GAUTHIER 
Ludivine

2.381,12 € Presentiepenning bestuurder/
lid comité: 
125 € (index 138,01) 
geïndexeerd tot 213,36 € tot 
31/03/2020 en 217,63 € vanaf 
01/04/2020

Nihil Nihil 100 %

Bestuurder 

Lid van het uitvoerend 
bureau

GILLIS Alain 4.401,62 € Presentiepenning bestuurder/
lid bureau: 
125 € (index 138,01) 
geïndexeerd tot 213,36 € tot 
31/03/2020 en 217,63 € vanaf 
01/04/2020

Kilometervergoeding: 
0,37 €/km tot 30/06/2020 en 
0,35 €/km vanaf 01/07/2020

Nihil Nihil 100 %

Bestuurder HARDY Cerise 
(vanaf 22-01-
2020)**

2.346,76 € Presentiepenning bestuurder: 
125 € (index 138,01) 
geïndexeerd tot 213,36 € tot 
31/03/2020 en 217,63 € vanaf 
01/04/2020

Kilometervergoeding: 
0,37 €/km tot 30/06/2020 en 
0,35 €/km vanaf 01/07/2020

Nihil Nihil 100 %

Bestuurder 

Lid van het auditcomité

LEFEBVRE 
Philippe

3.121,18 € Presentiepenning bestuurder/
lid comité: 
125 € (index 138,01) 
geïndexeerd tot 213,36 € tot 
31/03/2020 en 217,63 € vanaf 
01/04/2020

Kilometervergoeding: 
0,37 €/km tot 30/06/2020 en 
0,35 €/km vanaf 01/07/2020

Nihil Nihil 93 %

Bestuurder 

Lid van het benoemings-  
en remuneratiecomité

MEURENS 
Jean-Claude

3.156,93 € Presentiepenning bestuurder/
lid comité: 
125 € (index 138,01) 
geïndexeerd tot 213,36 € tot 
31/03/2020 en 217,63 € vanaf 
01/04/2020

Kilometervergoeding: 
0,37 €/km tot 30/06/2020 en 
0,35 €/km vanaf 01/07/2020

Nihil Nihil 92 %
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Functie
Naam en 
voornaam

Bruto 
jaarremune-
ratie

Bijzonderheden over  
remuneratie en voordelen

Verantwoor-
ding van de 
remuneratie 
indien andere 
dan presen-
tiepenning

Lijst van 
mandaten in 
verband met 
de functie 
en eventuele 
remuneratie

Deelname- 
percentage 
aan vergade-
ringen

Bestuurder 

Voorzitster  
van het  
enoemings-  
en remuneratiecomité

STAQUET 
Danièle

3.235,40 € Presentiepenning bestuurder:  
125 € (index 138,01) 
geïndexeerd tot 213,36 € tot 
31/03/2020 en 217,63 € vanaf 
01/04/2020

Presentiepenning voorzitster 
van het benoemings- en 
remuneratiecomité: 
180 € (index 138,01) of 
307,24 € tot 31/03/2020 en 
313,38 € vanaf 01/04/2020

Kilometervergoeding: 
0,37 €/km tot 30/06/2020 en 
0,35 €/km vanaf 01/07/2020

Nihil Nihil 100 %

Bestuurder

Lid van het auditcomité 

Lid van het ethisch 
comité

VAN HOUT 
Florence

3.241,37 € Presentiepenning bestuurder/
lid comité: 
125 € (index 138,01) 
geïndexeerd tot 213,36 € tot 
31/03/2020 en 217,63 € vanaf 
01/04/2020

Kilometervergoeding: 
0,37 €/km tot 30/06/2020 en 
0,35 €/km vanaf 01/07/2020

Nihil Nihil 100 %

Bestuurder 

Lid van het uitvoerend 
bureau

VEREECKE 
Anne

3.682,63 € Presentiepenning bestuurder/
lid bureau: 
125 € (index 138,01) 
geïndexeerd tot 213,36 € tot 
31/03/2020 en 217,63 € vanaf 
01/04/2020

Nihil Nihil 89 %

* Inbegrepen in dit bedrag is een correctie uit 2019 van een te betalen bedrag van 187,76 € betaald in 2020. 

** Mevrouw Cerise Hardy werd op 22 januari 2020 gecoöpteerd door de Raad van Bestuur om de vacature van het mandaat van 
bestuurder in te vullen ingevolge het ontslag van de heer Raphael Durant.
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Houders van directiefuncties – Directiecomité 

Functie
Naam en 
voornaam

Bruto jaarlijkse 
remuneratie

Specificatie van de bruto 
jaarlijkse remuneratie

Lijst van afgeleide mandaten in 
verband met de functie en eventuele 
remuneratie

Lokale leidende 
ambtenaar

GRIFNÉE 
Fernand

270.958,84 €* 270.958,84 €* Bestuurder SYNERGRID – Onbezoldigd

Bestuurder Atrias – Onbezoldigd

Directeur 
infrastructuren

MOËS  
Didier**

206.110,29 € 178.710,29 € + 25.000 €(bo-
nus betaald in 2021 voor 
prestaties 2020) + 2.400 € 
(collectieve bonus gerelateerd 
aan resultaten)

Bestuurder Gas.be – Onbezoldigd

Technisch directeur HOUSSARD 
Benoît

225.297,77 € 198.297,77 € + 24.600 € 
(bonus betaald in 2021 voor 
prestaties 2020) + 2.400 € 
(collectieve bonus gerelateerd 
aan resultaten)

Bestuurder Gas.be – Onbezoldigd

Bestuurder Laborelec – Onbezoldigd

Gedetacheerd 
directeur

DECLERCQ 
Christine

232.297,43 € 202.897,43 € + 27.000 € 
(bonus betaald in 2021 voor 
prestaties 2020) + 2.400 € 
(collectieve bonus gerelateerd 
aan resultaten)

Nihil

Directeur markt- en 
klantenbeheer

MERTENS 
Inne

224.218,54 € 190.818,54 € + 31.000 € 
(bonus betaald in 2021 voor 
prestaties 2020) + 2.400 € 
(collectieve bonus gerelateerd 
aan resultaten)

Bestuurder Atrias – Onbezoldigd

Directeur 
transformatie 

MAHAUT 
Sébastien

219.743,16 € 187.843,16 € + 29.500 € 
(bonus betaald in 2021 voor 
prestaties 2020) + 2.400 € 
(collectieve bonus gerelateerd 
aan resultaten)

Nihil

Directeur informatica MEDAETS 
Benoît

193.502,53 € 161.602,53 € + 29.500 € 
(bonus betaald in 2021 voor 
prestaties 2020) + 2.400 € 
(collectieve bonus gerelateerd 
aan resultaten)

Nihil

Financieel directeur OFFERGELD 
Dominique

224.165,86 € 196.765,86 € + 25.000 € 
(bonus betaald in 2021 voor 
prestaties 2020) + 2.400 € 
(collectieve bonus gerelateerd 
aan resultaten)

Bestuurder Contassur – Onbezoldigd

HR-directeur DEMARS 
Frédéric ***

123.810,55 € 101.410,55 € + 20.000 € (bo-
nus uitbetaald in 2021 voor 
prestaties 2020) – 2.400 € 
(collectieve winstbonus gere-
lateerd aan resultaten)

Bestuurder Enerbel (pensioenfonds) – 
Onbezoldigd

Administrateur  Powerbel (Pensioen-
fonds) – Onbezoldigd

Directeur Public Affairs 
& Communication

CALLENS 
Isabelle

187.298,00 € 169.898,00 € + 15.000 € (bo-
nus uitbetaald in 2021 voor 
prestaties 2020) – 2.400 € 
(collectieve bonus gerelateerd 
aan resultaten)

Bestuurder CIRIEC – Belgische 
afdeling – Onbezoldigd
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Functie
Naam en 
voornaam

Bruto jaarlijkse 
remuneratie

Specificatie van de bruto 
jaarlijkse remuneratie

Lijst van afgeleide mandaten in 
verband met de functie en eventuele 
remuneratie

Directeurs die in 2020 met pensioen gingen 

Directeur 
infrastructuren

VAN  
OPDENBOSCH  
Philippe **

(tot 30 april 
2020)

107.566,45 € 92.369,01 +  €15.197,44 € 
(bonus betaald in 2021 voor 
prestaties 2020) 

Bestuurder Gas.be – Onbezoldigd

Directeur Human 
Resources

PONT 
Chantal***

(tot 30 juni 
2020)

132.765,25 € 119.110,50 € + 13.654,75 € 
(bonus betaald in 2021 voor 
prestaties 2020)  

Bestuurder Elgabel (pensioenfonds) – 
Onbezoldigd

Bestuurder Enerbel (pensioenfonds) – 
Onbezoldigd

Bestuurder Pensiobel (pensioenfonds) – 
Onbezoldigd

Bestuurder Powerbel (Pensioenfonds) – 
Onbezoldigd

Bestuurder Fonds voor 
Bestaanszekereheid – Onbezoldigd

Algemeen totaal 2.347.734,67 €

Eventuele toelichtingen 

De leden van het directiecomité genieten bovendien van alle door de sector vastgestelde voordelen, net zoals al het kaderpersoneel van het bedrijf.

*    Overeenkomstig bijlage 4 van het WLDD, maar ook zoals voorzien in de arbeidsovereenkomst van mijnheer Fernand GRIFNÉE, zal een be-
drag van 2.195,89 € als gevolg van de evolutie van de indexering zoals toegepast in het Paritair Comité 326 in april 2021 aan ORES worden 
terugbetaald om te voldoen aan de vereisten van het decretaal plafond van 245.000 geïndexeerd tot 268.762,95 voor het jaar 2020.

**    De heer Philippe VAN OPDENBOSH heeft op 30 april 2020 zijn functie beëindigd en zijn pensioenrecht uitgeoefend. Mijnheer Didier MOES 
volgde hem op aan het hoofd van de afdeling Infrastructuur op 1 mei 2020.

***    Mevrouw Chantal PONT beëindigde haar functie en oefende haar pensioenrecht uit op de ingangsdatum van 30 juni 2020. Mijnheer Frédéric 
DEMARS werd op 16 mei 2020 hoofd van de afdeling Human Resources.
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Bijlagen 

Bijlage 1: Raad van Bestuur - nominaal lidmaatschap en aanwezigheidspercentage  

Functie Naam en voornaam
Effectieve aanwezigheden 

op de vergaderingen
Aantal 

vergaderingen
Aanwezigheid 

in %

Voorzitter DE VOS Karl 11 11 100

Ondervoorzitter BINON Yves 9 11 82

Bestuurders BELLEFLAMME Élodie 11 11 100

  BULTOT Claude 10 11 91

  BURNET Anne-Caroline 11 11 100

  DE BEER DE LAER Hadelin 11 11 100

  DEMANET Nathalie 8 11 73

  DONFUT Didier 11 11 100

  DUTHY André 11 11 100

  FAYT Christian 10 11 91

  FRANCEUS Michel 11 11 100

  FRANSSEN Roger 11 11 100

  GAUTHIER Ludivine 11 11 100

  GILLIS Alain 11 11 100

HARDY Cerise 10 10 100

  LEFEBVRE Philippe 10 11 91

  MEURENS Jean-Claude 10 11 91

  STAQUET Danièle 11 11 100

  VAN HOUT Florence 11 11 100

  VEREECKE Anne 9 11 82

Bijlage 2 : Uitvoerend bureau – namenlijst van de leden en aanwezigheidspercentage  

Functie Naam en voornaam
Effectieve aanwezigheden 

op de vergaderingen
Aantal 

vergaderingen
Aanwezigheid 

in %

Voorzitter DE VOS Karl 7 8 87,5

Ondervoorzitter BINON Yves 8 8 100

Leden DONFUT Didier 7 8 87,5

  GILLIS Alain 8 8 100

  VEREECKE Anne 8 8 100
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Bijlage 3 :  Benoemings- en remuneratiecomité – namenlijst van de leden en 
aanwezigheidspercentage  

Functie Naam en voornaam
Effectieve aanwezigheden 

op de vergaderingen
Aantal 

vergaderingen
Aanwezigheid 

in %

Voorzitster STAQUET Danièle 2 2 100

Leden DEMANET Nathalie 2 2 100

  FAYT Christian 1 2 50

  FRANSSEN Roger 2 2 100

  MEURENS Jean-Claude 2 2 100

Bijlage 4 : Auditcomité – namenlijst van de leden en aanwezigheidspercentage  

Functie Naam en voornaam
Effectieve aanwezigheden 

op de vergaderingen
Aantal 

vergaderingen
Aanwezigheid 

in %

Voorzitster BURNET Anne-Caroline 3 3 100

leden BULTOT Claude 3 3 100

  DUTHY André 3 3 100

  LEFEBVRE Philippe 3 3 100

VAN HOUT Florence 3 3 100

Bijlage 5 : Ethische comité – namenlijst van de leden en aanwezigheidspercentage  

Functie Naam en voornaam
Effectieve aanwezigheden 

op de vergaderingen
Aantal 

vergaderingen
Aanwezigheid 

in %

Leden BELLEFLAMME Élodie 1 1 100

DE BEER DE LAER Hadelin 1 1 100

  GAUTHIER Ludivine 1 1 100

  FRANCEUS Michel 1 1 100

VAN HOUT Florence 1 1 100

Bijlage 6 : Opleiding  

Voor het jaar 2020 zijn er twee opleidingen gepland:

19 en 20 maart 2020 (Seminarie)

Thema : “De gevolgen van de energie- en hernieuwbare energie-
transitie voor de distributie en het net”

Deze opleiding - bijeengeroepen op 4 maart 2020 - moest op 
13 maart 2020 geannuleerd worden wegens de door het Nationaal 
Veiligheidscomité in zijn vergadering van 12 maart 2020 genomen 
lockdownmaatregelen.

22 en 23 oktober 2020 (Seminarie)

Thema : “De gedecentraliseerd productie en het distributienet - 
focus op de rol van ORES en focus op de perequatie”

Deze opleiding - bijeengeroepen op 13 oktober 2020 - moest ge-
annuleerd worden als gevolg van de verslechtering van de gezond-
heidssituatie en de verstrenging van de preventieve maatregelen 
door het Overlegcomité, waaronder de sluiting van de HORECA 
vanaf 19 oktober 2020.
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