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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 (hierna 

“het besluit”) bepaalt de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, 

overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas. 

 

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 naamloze vennootschap Essent Belgium – hierna de "aanvrager" genoemd 

– heeft, per brief van 14 oktober 2004, bij de Dienst een aanvraag ingediend voor een 

leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

De Dienst heeft hiervan officieel de ontvangst bevestigd via een schrijven van 19 

oktober 2004. 

 

Op dezelfde datum 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.  

 

 

II. ALGEMENE OPMERKING 
 

 

Essent Belgium is reeds houder van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op het ogenblik van de toekenning van zijn 

vergunning (na gunstig advies
1
 van de Dienst), oefende Essent Belgium zijn activiteit 

uit onder de naam Wattplus. 

 

 

III. ONDERZOEK VAN DE CRITERIA  
 

1. Met betrekking tot het algemeen criterium 

 

                                                 
1
 Advies DR-040408-18 
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Essent Belgium, met maatschappelijke zetel te Noordersingel 19, 2140 Antwerpen, is 

gevestigd in een land 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 alle gevraagde documenten overgemaakt. Deze bevatten een lijst 

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 aanvrager over voldoende 

ervaren en bekwaam personeel beschikt om zijn opdracht als gasleverancier te 

volbrengen. 

 

Dit bekwaam personeel werd sedert de toekenning van de leveringsvergunning voor 

elektriciteit uitgebreid, want momenteel telt Essent Belgium om en bij de 55 

medewerkers.  

 

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.  

 

Tot slot heeft de aanvrager de getuigschriften van goed zedelijk gedrag bezorgd van al 

zijn bestuurders. Uit onderzoek hiervan blijkt dat alle bestuurders voldoen aan de 

vereisten van het besluit. We merken echter op dat de getuigschriften van twee 

bestuurders dateren van meer dan een jaar geleden en bijgevolg zouden moeten 

worden vernieuwd. De Dienst zal hier bijzonder op letten wanneer de vergunning in 

mei 2005 opnieuw wordt onderzocht. 

 

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

aanvrager  

 

De door de aanvrager bezorgde documenten bewijzen zijn economische en financiële 

bekwaamheden om gas te leveren op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 

 

Essent Belgium kan rekenen op de steun van haar moederbedrijf Essent NV dat een S 

& P-rating A+ heeft, hetgeen een gezonde financiële toestand garandeert en een zeer 

gering kredietrisico. 

 

Uit een door de Dienst aan een gespecialiseerd bedrijf gevraagd rapport blijkt 

eveneens dat de aanvrager op basis van de balans van 2003 over een zeer gezonde 

kastoestand beschikt, een lichte schuldenlast heeft en altijd zijn verbintenissen is 

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

levering na te komen  

 

De aanvrager kan rekenen op de steun van het moederbedrijf dat als 

evenwichtsverantwoordelijke fungeert voor alle toegangspunten waaraan hij levert.  

 

Bovendien heeft hij een gasleveringscontract ondertekend met Distrigaz. 

 

     

IV. CONCLUSIE 
 

 

De aanvrager voldoet aan de criteria van het besluit van 6 mei 2004 houdende de 

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

een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

De Dienst stelt de Regering voor een leveringsvergunning voor gas in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest toe te kennen aan Essent Belgium, en dit voor onbepaalde 

duur. 

 

 

 

* * 

* 


