
 1

DIENST REGULERING 

 

 

ADVIES 
  SR-051114-35 

   

 

met betrekking tot 
 

 

 

de toekenning van een vergunning voor de 

levering van elektriciteit in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest aan de firma ENECO 

Energie International N.V. 
 

 

gegeven op basis van artikel 21 van de ordonnantie van 19 

juli 2001 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

en het Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest van 18 juli 2002. 

 

 

 

 

 

 

14 november 2005 

 
       

 
Dienst Regulering 

Gulledelle 100 

1200 BRUSSEL 

Tel.: 02/775.76.91 

Fax: 02/775.76.79 
E-mail: regulenergy@ibgebim.be 



 2

VOORAFGAANDE UITEENZETTING 
 

Artikel 21 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – hierna "de ordonnantie" genoemd 

– bepaalt in zijn eerste alinea: 

 

"De leveranciers moeten over een leveringsvergunning beschikken, toegekend door de 

Regering, om klanten die hiervoor in aanmerking komen op een verbruikssite in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevoorraden met elektriciteit." 

 

Een Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 juli 2002 legt de criteria 

en procedure vast voor de toekenning, verlenging, stopzetting en intrekking van een 

vergunning voor de levering van elektriciteit (B.S. 6 november 2002). 

 

Via een schrijven op datum van 6 april 2005 heeft de firma ENECO Energie International 

N.V. – hierna de "aanvrager" genoemd – bij de Dienst Regulering – hierna "de Dienst" 

genoemd - een aanvraag ingediend voor een vergunning voor de levering van elektriciteit in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

De Dienst is in het bezit gekomen van dit schrijven op 8 april 2005. 

 

Op 12 april werd een officieel ontvangstbericht naar de aanvrager gestuurd. 

 

De minister werd op de hoogte gebracht van de ontvangst van dit dossier, zoals artikel 8 §3 

van het genoemde besluit dit voorschrijft. 

 

Wegens personeelsgebrek was de Dienst niet in staat het dossier te onderzoeken voor oktober 

2005. 

 

Na het dossier te hebben onderzocht, heeft de Dienst, via een schrijven op 10 oktober 2005, 

de aanvrager verzocht aanvullende inlichtingen te verstrekken. 

 

Deze aanvullende inlichtingen werden aan de Dienst bezorgd op 28 oktober 2005, tijdens een 

vergadering met de aanvrager. 

 

ALGEMENE OPMERKING 
 

De Dienst merkt op dat alle aan de aanvrager gevraagde inlichtingen zonder voorbehoud 

werden bezorgd. 
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BIJZONDERE OPMERKINGEN 
 
Opmerkingen met betrekking tot het Regeringsbesluit van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest van 18 juli 2002 
 

1. Betreffende het algemene criterium 

 

De firma ENECO Energie International N.V., met hoofdzetel gevestigd Rivium Quadrant 

75, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Nederland, is gevestigd in de Europese economische 

ruimte.   

 

 

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

technische capaciteiten 

 

ENECO Energie International is een dochteronderneming die voor honderd procent 

gecontroleerd wordt door de onderneming naar Nederlands recht ENECO Holding.  

ENECO Holding is met name actief op het vlak van productie en distributie van 

elektriciteit en gas.  

 

De aanvrager heeft een lijst bezorgd met de kaderleden van ENECO Energie International, 

met vermelding van hun diploma's en beroepservaring, evenals een lijst met de kaderleden 

van de "Trading"-divisie van ENECO Holding, die belast is met de 

elektriciteitsbevoorrading voor de Belgische dochter. 

 

Daarnaast heeft de aanvrager het gedetailleerde organigram bezorgd van de in België 

gevestigde exploitatiezetel en van de in Nederland gevestigde "trading"-divisie. 

 

De aanvrager heeft eveneens de jaarbalansen bezorgd waarin de hoofdactiviteiten van de 

onderneming beschreven staan. 

 

Uit onderzoek van deze documenten blijkt dat de aanvrager over voldoende ervaren en 

competent personeel beschikt om de taak van leverancier van elektriciteit te vervullen. 

 

 

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

 

De aanvrager heeft aan de Dienst alle documenten bezorgd die aantonen dat hij niet 

failliet is, noch in een situatie van een gerechtelijk akkoord verkeert en niet verwikkeld is 

in een procedure die kan uitmonden in een faillissement. 

 

Daarenboven heeft de aanvrager ook de documenten bezorgd die bewijzen dat hij in orde 

is met zijn sociale en fiscale verplichtingen. 

 

Tot slot heeft de aanvrager bij het dossier de bewijzen van goed zedelijk gedrag van de 

bestuurders gevoegd. 
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4. Criteria met betrekking tot de economische en financiële vermogens 

 

Voor zover ze geconsolideerd zijn in de rekeningen die worden gepubliceerd door het 

moederbedrijf, laat artikel 2 :403 van het burgerlijk wetboek van Nederland toe een 

dochteronderneming vrij te stellen van de verplichting afzonderlijke rekeningen te 

publiceren.  Aangezien haar rekeningen geconsolideerd zijn door ENECO Holding, is haar 

dochter, ENECO Energie International, dus niet verplicht haar eigen rekeningen te 

publiceren.  Omwille van de transparantie heeft de aanvrager de Dienst de interne 

rekeningen van ENECO Energie International evenwel bezorgd voor de laatste vier jaar 

(2001 tot 2004).   

 

Aangezien de aanvrager met de levering van energie in België gestart is in 2004, vond de 

Dienst het evenwel niet relevant de financiële draagkracht te beoordelen op basis van 

verschillende ratio's die berekend werden aan de hand van deze rekeningen. 

 

De enige garantie van de financiële draagkracht van de aanvrager berust dus op een 

verklaring van hoofdelijke aansprakelijkheid, gedaan door ENECO Holding, voor alle 

schulden die worden aangegaan door haar dochter, de firma ENECO Energie 

International.  

 

De aanvrager heeft een door de kamer van koophandel van Rotterdam voor eensluidend 

verklaarde kopie van het document E403 naar Nederlands recht bezorgd.  Dit document 

bewijst de hoofdelijke aansprakelijkheid van de firma ENECO Holding voor alle schulden 

die na 1 januari 2004 zijn aangegaan door haar dochteronderneming, de firma ENECO 

Energie International.  Deze verbintenis van ENECO Holding ten aanzien van ENECO 

Energie International maakt het mogelijk de financiële draagkracht van ENECO Energie 

International te garanderen.  

 

 

5. Criteria met betrekking tot de nakoming van zijn verplichtingen 

 

Om tegemoet te komen aan de behoeften van zijn klanten, kan de aanvrager rekenen op de 

steun van de "Trading"-divisie van de onderneming ENECO Holding. Deze divisie 

fungeert als evenwichtsverantwoordelijke voor de aanvrager. 

 

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

Hoewel het hier niet om een criterium gaat dat moet worden beoordeeld voor de toekenning 

van een leveringsvergunning, wenst de Dienst toch op te merken dat de aanvrager momenteel 

geen enkele band heeft met de beheerder van het distributienetwerk en bijgevolg op dit 

ogenblik wellicht niet in overtreding is met artikel 8 van de ordonnantie. 

 

CONCLUSIE 
 

De aanvrager beantwoordt aan de criteria bepaald in het Regeringsbesluit van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest van 18 juli 2002 dat de criteria en procedure vastlegt voor de 

toekenning, verlenging, stopzetting en intrekking van een vergunning voor de levering van 

elektriciteit. 
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De Dienst stelt aan de Regering voor aan de naamloze vennootschap ENECO Energie 

International een vergunning voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest toe te kennen voor een onbepaalde duur, die ingaat op de dag van de kennisgeving 

van het toekenningsbesluit aan de aanvrager, via aangetekende brief. 

 

Wegens personeelstekort kon het dossier dat door de aanvrager werd ingediend in april 2005, 

niet vóór oktober 2005 door de Dienst worden behandeld. Bijgevolg zou de Dienst aan de 

Regering willen vragen dit dossier met de grootste spoed te behandelen. 

 

 

* * 

* 

 


