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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. 

Krachtens artikel 30bis §2 1° van de ordonnantie2 van 19 juli 2001, zoals gewijzigd door de 
ordonnantie3 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 ordonnantie4 van 1 april 2004 of haar uitvoeringsbesluiten.  

II. Analyse door BRUGEL 

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

GAS NATURAL EUROPE SAS ; Avenue Hoche 40, 75008 Parijs ; Frankrijk. 

BRUGEL ontving de aanvraag op 15 maart 2010. 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 aan GAS NATURAL EUROPE SAS toe te kennen, voor onbepaalde duur. 
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1 Besluit van 6 mei 2004 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 
2
 Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

3
 Ordonnantie van 14 december 2006 tot wijziging van de ordonnanties van 19 juli 2001 en van 1 april 2004 betreffende de organisatie van 

de elektriciteitsmarkt en de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot opheffing van de ordonnantie van 11 juli 1991 met 
betrekking tot het recht op een minimumlevering van elektriciteit en de ordonnantie van 11 maart 1999 tot vaststelling van de maatregelen 
ter voorkoming van de schorsingen van de gaslevering voor huishoudelijk gebruik 
4
 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 


