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  DR - 041104-25   

 

 

Betreffende 
 

 

 

de toekenning van een leveringsvergunning 

voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest aan de Franse openbare instelling 

van industriële en commerciële aard Gaz de 

France (G.D.F.) 
 

 

gegeven op basis van artikel 15 van de ordonnantie 

van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de 

gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 

van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering van 6 mei 2004, genomen in toepassing 

hiervan. 
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I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING 
 

 

1.1. Artikel 15 eerste lid van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de 

organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende 

wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de 

ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest luidt als volgt:  

 

«De leveranciers dienen te beschikken over een leveringsvergunning toegekend door 

de Regering om aan in aanmerking komende afnemers gas te leveren op een 

verbruikslocatie gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.» 

 

1.2. Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 bepaalt 

de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van 

een leveringsvergunning voor gas (B.S. 28 juni 2004). 

 

Dit besluit vertrouwt aan de Dienst Regulering van het B.I.M. – hierna de "Dienst" 

genoemd - 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.  

 

1.3. De openbare instelling van industriële en commerciële aard Gaz de France 

(GDF) – hierna de "aanvrager" genoemd – heeft per brief van 8 oktober 2004 bij de 

Dienst Regulering een aanvraag ingediend voor een leveringsvergunning voor gas in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Deze dienst is effectief in het bezit gekomen van het dossier van de aanvrager op 13 

oktober 2004 en heeft hiervan officieel de ontvangst bevestigd via een schrijven 

gedateerd op dezelfde dag. Op dezelfde dag werd overigens ook de Minister op de 

hoogte gebracht van de indiening van de genoemde aanvraag, zoals artikel 8, § 3 van 

het bovengenoemde besluit voorschrijft. 

  

Er diende geen bijkomende informatie te worden gevraagd aan de aanvrager. 

 

 

II. ADVIES  
 

 

2.1. Uit het door de Dienst onderzochte dossier blijkt ontegensprekelijk dat de 

aanvraag voldoet aan alle criteria – inzake vestigingsplaats, soliditeit, ervaring, 

organisatie, evenals technische, economische en financiële bekwaamheiden – 

genoemd in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004.  

  

2.2. De Dienst stelt de Regering voor een leveringsvergunning voor gas in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe te kennen aan Gaz de France, en dit voor 

onbepaalde duur. 

 

 


