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1. Juridische grondslag 

Artikel 15 van de ordonnantie van 1 april 2004, gewijzigd door de ordonnantie van 14 december 
2006 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 
(hierna “de gasordonnantie” genoemd) stelt het volgende: 
 
“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.” 
 
De criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een 
leveringsvergunning voor gas werden door de Brusselse Regering in een besluit1 van 6 mei 2004 
(hierna “het besluit” genoemd) bepaald.  
 
Krachtens artikel 56 van de ordonnantie van 14 december 2006 is BRUGEL belast met het geven van 
adviezen, studies of gemotiveerde beslissingen, en het indienen van voorstellen in de gevallen die 
voorzien zijn door bovenbedoelde gasordonnantie van 1 april 2004 of haar uitvoeringsbesluiten.  

 

2. Voorafgaande uiteenzetting en voorgeschiedenis 

De onderneming ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS nv is houder van een leveringsvergunning 
voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die werd toegekend door de Brusselse regering op 
22 december 2004. 

ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS heeft BRUGEL op 23 juli 2008 op de hoogte gesteld van 
een controlewijziging die in de onderneming plaatsvond op 22 juli 2008, in overeenstemming met 
artikel 13 van het besluit. De onderneming vroeg het behoud van haar leveringsvergunning voor gas. 

                                                 
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. 
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3. Onderzoek van de criteria 

4.1. Betreffende het algemene criterium 

De onderneming ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS, met als maatschappelijke zetel 
Regentlaan 8 te 1000 Brussel, België, is stevig gevestigd in een land dat deel uitmaakt van de Europese 
Economische Ruimte. 

4.2. Betreffende de criteria met betrekking tot de ervaring, de kwaliteit van 
de organisatie en de technische bekwaamheid van de aanvrager 

De aanvrager bezorgde een lijst van zijn kaderleden waarin hun diploma’s en professionele ervaring 
vermeld worden, evenals een organogram van de onderneming.  
 
Uit het onderzoek van deze documenten blijkt dat de aanvrager over voldoende ervaren en 
bekwaam personeel beschikt om de opdracht van gasleverancier te vervullen. 
 
De aanvrager toonde bovendien aan dat hij met betrekking tot zijn interne organisatie ook de nodige 
maatregelen trof om de afhandeling van eventuele klachten van klanten te garanderen. 

4.3. Betreffende de criteria met betrekking tot de eerbaarheid van de 
aanvrager 

De aanvrager bezorgde documenten, die aantonen dat hij niet in een staat van faillissement verkeert, 
noch het voorwerp van een gerechtelijk akkoord uitmaakt en evenmin betrokken is bij een 
procedure die tot een faillissement kan leiden.  
 
Verder voegde de aanvrager aan zijn dossier ook documenten toe die aantonen dat hij voldoet aan 
de sociale en fiscale verplichtingen. 
 
Ten slotte bezorgde de aanvrager ook bewijzen van goed gedrag en zeden voor al zijn bestuurders. 
Uit het onderzoek van deze documenten blijkt dat alle bestuurders aan de voorwaarde voldoen, die 
bij artikel 4, 1° van het besluit beoogd wordt. 

4.4. Betreffende de criteria met betrekking tot de economische en financiële 
bekwaamheid van de aanvrager 

De door de aanvrager bezorgde documenten tonen zijn economische en financiële bekwaamheid aan 
met het oog op de levering van gas op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

4.5. Betreffende het criterium met betrekking tot de bekwaamheid van de 
aanvrager om zijn leveringsverbintenissen na te komen 

De aanvrager heeft bewezen dat hij bekwaam is om gas te leveren.  
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Conclusies 

 
De aanvrager voldoet aan de criteria die in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 
6 mei 2004 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en 
intrekking van een leveringsvergunning voor gas bepaald werden. 
 
BRUGEL stelt de Regering dan ook voor om de leveringsvergunning voor gas in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest van de naamloze vennootschap ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS te 
behouden voor onbepaalde duur. 
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