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I. Juridische grondslag 

De criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een 
leveringsvergunning voor gas werden bepaald door de Brusselse Regering in een besluit1 van 
6 mei 2004 (hierna ‘het besluit’ genoemd) bepaald. 

Dat besluit belast de Commissie (hierna ‘BRUGEL’ genoemd) met de taak om de dossiers tot 
toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning te onderzoeken en 
aan de Regering een gemotiveerd voorstel tot toekenning of weigering van de vergunning over te 
maken.  

II. Analyse door BRUGEL 

Dit advies heeft betrekking op de toekenningsaanvraag die is ingediend door het bedrijf: 

EDF BELGIUM S.A. ; Bischoffsheimlaan 11, bus 5 ; 1000 Brussel, België. 

BRUGEL ontving de aanvraag op 14 oktober 2009. Er is op 19 oktober 2009 om bijkomende 
informatie gevraagd, en op 16 november 2009 werden de laatste documenten ontvangen.  

Zodra het dossier volledig was, heeft BRUGEL, zoals artikel 10 van het besluit bepaalt, onderzocht of 
de aanvrager voldoet aan de criteria uit hoofdstuk II van het besluit in verband met de locatie, de 
beroepservaring, de kwaliteit van de organisatie, het technisch, economisch en financieel vermogen, 
het vermogen van de aanvrager om de verbintenissen tegenover zijn klanten inzake levering van 
elektriciteit na te komen, en de betrouwbaarheid. 

III. Conclusies 

De aanvrager voldoet aan de criteria die in het besluit bepaald werden. 

BRUGEL stelt de Regering dan ook voor om de leveringsvergunning voor gas in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest te toekennen aan EDF BELGIUM S.A. voor onbepaalde duur. 
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1 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en 
intrekking van een leveringsvergunning voor gas en houdende wijziging van 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. 


