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I. Juridische grondslag 

De criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een 
leveringsvergunning voor elektriciteit werden door de Brusselse Regering vastgelegd in een 
besluit1 van 18 juli 2002 dat gewijzigd werd op 6 mei 2004 en 19 juli 2007. 

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 
de ordonnantie4 van 1 april 2004 of haar uitvoeringsbesluiten. 
 
 

II. Analyse door BRUGEL 

Onderhavig advies heeft betrekking op het verzoek tot verzaking aan haar 
elektriciteitsvergunning van de onderneming EDF Belgium nv met haar maatschappelijke zetel te 
11 – B5, Bischoffsheimlaan in 1000 Brussel. 

BRUGEL werd in kennis gesteld van dit verzoek door een brief van EDF Belgium nv op 
26 november 2010.  

Op datum van 29 september 2010 werd BRUGEL door een brief van de onderneming SPE nv 
op de hoogte gebracht van de overname van de klantenportefeuille van EDF Belgium nv door 
SPE nv vanaf 1 oktober 2010. 

Deze verschillende brieven delen mee dat:  

− De onderneming SPE nv al haar contractuele verplichtingen ten opzichte van de klanten 
en andere tussenkomende partijen van de markt, in het bijzonder de netwerkbeheerder, 
zal nakomen. Het personeel dat op dit ogenblik de klantenportefeuille van EDF 
BELGIUM beheert, zal in SPE nv opgenomen worden. 

− SPE nv de regulatieve verplichtingen herneemt, die door de Ordonnanties worden 
opgelegd, met name de verplichting tot openbare dienstverlening en de verplichting tot 
rapportering van bepaalde gegevens. 

                                                

1 Besluit van 18 juli 2002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 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 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  
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− SPE nv eveneens de verplichtingen tot quotuminlevering van groenestroomcertificaten 
van EDF Belgium nv voor de leveringen 2010 herneemt. 

De onderneming SPE nv beschikt over een vergunning voor de levering van elektriciteit in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

III. Conclusies 

BRUGEL stelt de Regering voor om het verzoek tot verzaking aan haar vergunning van EDF 
Belgium nv te aanvaarden.  
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