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I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING 
 

 

- Artikel 21 eerste lid van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna 

“de ordonnantie”) luidt als volgt:  

 

«De leveranciers dienen te beschikken over een leveringsvergunning toegekend door 

de Regering om de in aanmerking komende klanten elektriciteit te leveren voor een 

locatie gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (…) .» 

 

- Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 

bepaalt de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en 

intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit (B.S., 6 november 2002). 

 

Dit besluit vertrouwt aan de Dienst Regulering van het B.I.M. de zorg toe om de 

aanvraagdossiers voor een vergunning te onderzoeken en een gemotiveerd voorstel 

voor toekenning of weigering van de vergunning te bezorgen aan de Minister.  

 

- De naamloze vennootschap Electrabel – hierna de "aanvrager" genoemd – 

heeft, per brief van 10 maart 2003,  bij de Dienst Regulering een aanvraag ingediend 

voor een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 

 

Deze dienst is effectief in het bezit gekomen van het dossier van de aanvrager op 12 

maart 2003 en heeft hiervan officieel de ontvangst bevestigd via een schrijven van 19 

maart 2003. 

 

Op diezelfde datum werd overigens ook de Minister op de hoogte gebracht van de 

indiening van deze aanvraag, zoals artikel 8, § 3 van het bovengenoemde besluit 

voorschrijft. 

 

- Na een eerste oppervlakkig onderzoek van het dossier heeft de Dienst 

Regulering de aanvrager op 20 maart 2003 per brief verzocht bijkomende inlichtingen 

te verstrekken.  

 

Deze inlichtingen werden aan de Dienst verstrekt op 14 april 2003. 

   

 

II. ALGEMENE OPMERKING 
 

 

De Dienst merkt op dat alle aan de aanvrager gevraagde bijkomende inlichtingen 

werden verstrekt, zij het dat deze erg beknopt waren. 

 

 

III. BIJZONDERE OPMERKINGEN  
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A.   Naleving van de door het besluit vastgestelde criteria 
 

1. Met betrekking tot het algemeen criterium 

 

Electrabel met maatschappelijke zetel te Regentlaan 8, 1000 Brussel is gevestigd 

in een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte. 

 

2. De criteria met betrekking tot de ervaring, de kwaliteit van de organisatie, en 

de technische bekwaamheden van de aanvrager 

 

De aanvrager heeft een lijst overgemaakt van de kaderleden van de onderneming, 

met hun diploma’s en professionele ervaring, een gedetailleerd organigram en een 

lijst van zijn voornaamste activiteiten.  

 

Na onderzoek is de Dienst tot de conclusie gekomen dat de vennootschap over 

voldoende ervaren en bekwaam personeel beschikt om zijn opdracht als 

elektriciteitsleverancier te volbrengen. 

 

3. De criteria met betrekking tot de eerbaarheid van de aanvrager 

 

De aanvrager heeft de Dienst de documenten overgemaakt die aantonen dat hij 

zich niet in een staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt, en dat er 

geen daartoe leidende procedure hangende is.  

 

Daarnaast heeft de aanvrager ook de documenten overgemaakt die aantonen dat 

de sociale en fiscale verplichtingen nageleefd werden.  

 

Tenslotte werden door de aanvrager ook de documenten bezorgd die aantonen dat 

noch de vennootschap Electrabel, noch de leden van haar raad van bestuur en van 

haar directiecomité de vijf voorgaande jaren het voorwerp hebben uitgemaakt van 

een veroordeling met gezag van gewijsde die hun professionele integriteit zou 

kunnen aantasten. 

 

4. Criteria met betrekking tot de economische en financiële bekwaamheid van de 

aanvrager 

 

De aanvrager heeft alle gevraagde documenten bezorgd die zijn economische en 

financiële bekwaamheden voor het leveren van elektriciteit op het grondgebied 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevestigen.  

 

5. Criteria met betrekking tot de bekwaamheid zijn verplichtingen inzake de 

levering na te komen 

 

Wat dit betreft, kan de aanvrager op een groot en gediversifieerd 

productieapparaat  rekenen.  

 

 

B.   Naleving van artikel 8 en 9, alinea 4 van de ordonnantie 
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De aanvrager is de privépartner van de beheerder van het voorlopige 

distributienetwerk SIBELGA en zijn diensten zijn, krachtens de statuten van de 

intercommunale, belast met het dagelijks beheer van de activiteiten hiervan. 

Gezien dit feit, moet men bijzonder aandachtig zijn wat betreft de naleving van de 

artikelen 8 en 9, alinea 4 van de ordonnantie door de aanvrager en de 

intercommunale SIBELGA. 

 

Het is namelijk bekend dat niet-naleving hiervan, hoewel dit strikt genomen geen 

criterium is voor toekenning/weigering van de leveringsvergunning, een reden is 

om de toegekende vergunning in te trekken. 

 

Op dit punt dient enerzijds, ofschoon de statuten van de intercommunale recent 

werden gewijzigd in de zin van een aanpassing aan artikel 8 (zie het nieuwe 

artikel 19 van de statuten), de definitieve versie van de genoemde statuten aan het 

einde van de lopende onderhandelingen over een ontwerp van algemeen akkoord 

tussen de aanvrager en SIBELGA, grondig te worden onderzocht. 

 

Anderzijds, en ondanks de aanpassingsperiode die aan de DNB wordt toegestaan 

door artikel 9, alinea 4 van de ordonnantie (uiterste datum 1 januari 2005), dient 

nu al het systeem te worden onderzocht dat SIBELGA invoert om de 

meetactiviteiten en de toegangen tot zijn netwerk te beheren; wij denken in het 

bijzonder aan de onafhankelijkheid van de firma INDEXIS ten opzichte van de 

aanvrager.     

 

 

IV. CONCLUSIE 
 

 

De aanvrager voldoet momenteel aan de criteria van het besluit van 18 juli 2002 

houdende de criteria en de procedure tot toekenning, overdracht, hernieuwing en 

intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 

 

De Dienst stelt de Regering voor een leveringsvergunning voor elektriciteit in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe te kennen aan de naamloze vennootschap 

Electrabel, en dit voor onbepaalde duur, vanaf de kennisgeving bij aangetekende brief 

van het toekenningsbesluit aan de aanvrager. 

 

 

 

* * 

* 


