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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 het volgende: 
 
“De leveranciers dienen te beschikken over een leveringsvergunning toegekend door 
de Regering om de in aanmerking komende cliënten 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). 
 
De onderneming E.ON Sales & Trading GmbH – hierna “de aanvrager” genoemd – 
diende op 16 januari 2006 een schriftelijke aanvraag in voor een leveringsvergunning 
van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Dienst Regulering – 
hierna “de Dienst” genoemd. 
 
De Dienst heeft de schriftelijke aanvraag ontvangen op 23 januari 2006.  
 
Op 26 januari 2006 werd een officieel ontvangstbewijs gestuurd naar de aanvrager. 
 
De Minister werd ingelicht over de ontvangst van het dossier, zoals wordt bepaald in 
artikel 8 §3 van voornoemd besluit. 
 
Na het dossier te hebben bestudeerd heeft de Dienst in een brief van 17 februari 2006 
de aanvrager gevraagd om bijkomende inlichtingen te verstrekken. 
 
Deze bijkomende inlichtingen werden op 9 maart 2006 per brief aan de Dienst 
verstrekt. 
 

ALGEMENE OPMERKING 
 
De Dienst doet opmerken dat hij alle gevraagde informatie van de aanvrager heeft 
ontvangen, zonder enige beperking. 
 
 
 

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

1. Betreffende het algemeen criterium 
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De onderneming E.ON Sales & Trading GmbH met maatschappelijke zetel te 
Munich, Deutschland, Karlstrasse 68, is gevestigd in de Europese Economische 
Ruimte. 
 
2. De criteria met betrekking tot de professionele ervaring, de kwaliteit van de 

organisatie en de technische bekwaamheid  
 
E.ON Sales & Trading GmbH is een dochteronderneming die voor 100% 
gecontroleerd wordt door de onderneming naar Duits recht, E.ON Energie AG.  
E.ON Energie AG wordt op zijn beurt voor 100% gecontroleerd door E.ON AG. 
De E.ON Groep is actief binnen het domein van de productie en de distributie van 
elektriciteit en gas.  
 
De aanvrager heeft een lijst overgemaakt van de kaderleden van E.ON Sales & 
Trading GmbH met vermelding van hun diploma’s, evenals een gedetailleerd 
organigram van de organisatie. 
 
De aanvrager heeft tevens de jaarbalansen verstrekt met daarin de gedetailleerde 
hoofdactiviteiten van E.ON Energie AG en E.ON AG. 
 
Uit analyse van deze documenten blijkt dat de aanvrager over voldoende ervaren 
en bekwaam personeel beschikt om de opdracht van elektriciteitsleverancier te 
vervullen. 
 
De aanvrager heeft te kennen gegeven dat er een gedecentraliseerde behandeling 
komt van eventuele klachten van cliënten. De aanvrager heeft bovendien een 
overzicht bezorgd van de contactpersonen die belast zullen zijn met de 
verschillende soorten klachten. 
 
 
3. Criteria met betrekking tot de eerbaarheid van de aanvrager  
 
De aanvrager heeft de Dienst alle documenten overgemaakt waaruit blijkt dat hij 
niet in een toestand van faillissement verkeert, noch van gerechtelijk akkoord en 
dat hij niet betrokken is in een procedure die tot het faillissement kan leiden. 
 
Daarnaast heeft de aanvrager ook de documenten overgemaakt die aantonen dat 
hij voldoet aan zijn sociale en fiscale verplichtingen. 
 
Bij het dossier heeft de aanvrager ten slotte een bewijs gevoegd van goed gedrag 
en zeden van de bestuurders. 
 
 
4. Criteria met betrekking tot de economische en financiële bekwaamheid  
 
Op voorwaarde dat de rekeningen geconsolideerd worden in de rekeningen die 
door de moederonderneming worden bekendgemaakt, kan het Duitse Wetboek 
van Koophandel (HGB) een dochteronderneming vrijstellen van de plicht om 
afzonderlijke rekeningen te publiceren. De beslissing om E.ON Sales & Trading 
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vrij te stellen van de publicatie van zijn rekeningen, werd genomen op de 
algemene vergadering van 23 november 2004.  
 
E.ON Sales & Trading GmbH is bijgevolg niet verplicht om haar eigen 
rekeningen te publiceren. Voor alle duidelijkheid heeft de aanvrager de Dienst 
niettemin de interne rekeningen bezorgd van E.ON Sales & Trading GmbH over 
de laatste drie jaren (2002 tot 2004).   
 
De documenten overgemaakt door de aanvrager tonen zijn economische en 
financiële bekwaamheid aan om elektriciteit te leveren in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Uit een verslag dat de Dienst had aangevraagd bij een onderneming 
gespecialiseerd in financiële informatie, blijkt zelfs dat de aanvrager over erg 
goede financiën beschikt, een lichte schuldenlast heeft en zijn aangegane 
verbintenissen steeds is nagekomen.   
 
 
5. Criteria met betrekking tot de bekwaamheid om verbintenissen na te leven  
 
Om te beantwoorden aan de behoeften van zijn cliënten, geeft de aanvrager te 
kennen dat hij gebruik wenst te maken van alle mogelijkheden die voorhanden 
zijn op de verschillende markten in België, Frankrijk, Nederland en Duitsland. De 
aanvrager wijst er op evenwichtscontracten te hebben gesloten met de beheerders 
van het transmissienet in België, Frankrijk, Nederland en Duitsland met het oog 
op deelname aan  expliciete veilingen aan de Frans-Duitse, Frans-Belgische en 
Nederlands-Belgische grenzen. 
 

Opmerkingen met betrekking tot artikel 8 van de ordonnantie van 19 juli 
2001 
 
Ook al betreft het hier geen criterium dat moet worden beoordeeld met het oog op het 
verlenen van een leveringsvergunning, houdt de Dienst er aan op te merken dat op dit 
moment, de aanvrager geen enkele band heeft met de distributienetbeheerder en  dat 
hij bijgevolg artikel 8 van de ordonnantie niet overtreedt. 

CONCLUSIE 
 
De aanvrager beantwoordt aan alle criteria bepaald in het besluit van de Brussels 
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 om E.ON Sales & Trading GmbH een vergunning 
toe te kennen voor levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en 
dit voor onbepaalde duur, met aanvang op de dag van de betekening, per aangetekend 
schrijven, van het besluit van toekenning aan de aanvrager. 

* * 
* 
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