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VOORAFGAANDE UITEENZETTING 
 

Artikel 21 van de ordonnantie van 19 juli 2001 met betrekking tot de organisatie van 

de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest -hierna “de ordonnantie”- 

bepaalt in zijn eerste lid dat : 

 

“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). 

 

E.ON Belgium – hierna “de aanvrager”  –  heeft per brief gedateerd op 19 november 

2003 bij de Dienst Regulering – hierna “de Dienst” – een aanvraag ingediend ten 

einde een leveringsvergunning te verkrijgen voor het leveren van elektriciteit in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Deze post is op 21 november 2003 in het bezit van de Dienst gekomen.  

 

Op 27 november werd de aanvrager een officieel ontvangstbewijs toegestuurd. 

 

Aan de minister werd, zoals voorgeschreven door artikel 8 §3 van het eerder 

aangehaalde besluit eveneens een kennisgeving gericht om hem op de hoogte te 

brengen van de ontvangst van dit dossier. 

 

Na onderzoek van het dossier door de Dienst, werd de aanvrager op 11 december een 

brief toegestuurd, waarin bijkomende inlichtingen werden gevraagd. 

 

Een bijkomend dossier werd door de aanvrager bij de Dienst ingediend op 18 

december 2003. 

 

ALGEMENE OPMERKING 
 

De Dienst merkt op dat alle gevraagde informatie onverwijld door de aanvrager werd 

overgemaakt. 
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BIJZONDERE OPMERKINGEN 
 
Opmerkingen met betrekking tot het Besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 
 

1. Met betrekking tot het algemeen criterium 

 

De vennootschap E.ON Belgium N.V. met maatschappelijke zetel op de 

Kortenberglaan 60 te 1000 Brussel is wel degelijk gevestigd in de Europese 

Economische Ruimte.  

 

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

de technische capaciteiten 

 

De aanvrager heeft een lijst met de kaderleden van E.ON geleverd waarop hun 

diploma’s en ervaring aangeduid worden alsook een gedetailleerd organigram van 

de onderneming en haar voornaamste activiteiten. 

 

Uit onderzoek van deze documenten blijkt dat de aanvrager over een voldoende 

ervaren en bekwaam personeel beschikt om als elektriciteitsleverancier te kunnen 

functioneren. 

 

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

 

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

zich niet in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt en dat geen 

procedure hangende is die kan leiden tot een faillissement. 

 

Daarnaast heeft de aanvrager ook documenten geleverd die aantonen dat aan de 

sociale en fiscale verplichtingen voldaan werd. 

 

Ten slotte werden door de aanvrager de bewijzen van goed gedrag en zeden van 

de bestuurders en een bewijs van inschrijving van de maatschappij E.ON Belgium 

bij de handelsrechtbank bij het dossier gevoegd. 

 

4. Criteria met betrekking tot de economische en financiële capaciteit 

 

De aanvrager heeft het geheel van documenten geleverd die zijn economische en 

financiële capaciteiten met het oog op de levering van elektriciteit in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest aantonen. 

 

5. Criteria met betrekking tot de bekwaamheid zijn verplichtingen na te komen 

 

De aanvrager kan om aan de behoeften van zijn klanten te voldoen rekenen op de 

steun van E.ON Benelux. Deze fungeert tevens als evenwichtsverantwoordelijke 

voor de aanvrager. 
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Opmerkingen met betrekking tot artikel 8 van de ordonnantie van 19 juli 
2001 
 

Hoewel dit geen criterium is dat geëvalueerd dient te worden bij de toekenning van 

een leveringsvergunning, wenst de Dienst op te merken dat op dit ogenblik de 

aanvrager geen banden heeft met de distributienetbeheerder en dat zodoende er 

voorlopig geen gevaar is dat de aanvrager het artikel 8 van de ordonnantie schendt. 

 

CONCLUSIE 
 

De aanvrager voldoet aan de criteria bepaald in het besluit van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot 

toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor 

elektriciteit. 

 

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

Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe te kennen aan de naamloze vennootschap E.ON 

Belgium voor een onbepaalde duur, vanaf de kennisgeving bij aangetekende brief van 

het toekenningsbesluit aan de aanvrager. 


