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1 Juridische grondslag  

 
De criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een 
vergunning voor de levering van gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 
vastgesteld door de Brusselse Regering1. 
 
De criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een 
vergunning voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 
vastgesteld door de Brusselse Regering2. 
 
Door  het3 besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling 
van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering te 
wijzigen, staat de Regering overigens delegatie van bevoegdheden toe aan de Minister van 
Energie inzake de toekenning van vergunningen voor de levering van gas en elektriciteit en 
de ermee verband houdende beslissingen in geval van verzaking, intrekking,  hernieuwing of 
overdracht van de vergunningen voor de levering van elektriciteit of gas. 

 
 

                                                

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, gewijzigd op 28 
oktober 2010 en 3 mei 2012. 
 
2 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, gewijzigd op 
6 mei 2004, 19 juli 2007, 28 oktober 2010 en 3 mei 2012. 

3 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2012 tot wijziging van het besluit van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de 
ondertekening van de akten van de Regering, 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 en 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 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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2 Voorafgaande uiteenzetting en voorgeschiedenis 

1. De onderneming Direct Energie Belgium NV heeft  op 5 februari 2014 een dossier 
ingediend bij BRUGEL waarbij een vergunning werd aangevraagd voor de levering van 
elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
2. Zoals voorzien door de wettelijke bepalingen, werd er op 5 februari 2014 een bericht van 
ontvangst gestuurd naar Direct Energie Belgium NV. 
 
3. Zoals voorzien door de wettelijke bepalingen, werd de Minister op 5 februari 2014 op de 
hoogte gebracht van de ontvangst van het dossier  van Direct Energie Belgium NV waarbij 
leveringsvergunningen werden aangevraagd. 
 
4. Op 21 en 24 februari 2014 werd er bijkomende informatie gevraagd aan de onderneming 
Direct Energie Belgium NV, die daarna werd verzonden en door BRUGEL werd ontvangen. 
 

3 Algemene opmerkingen 

BRUGEL doet opmerken dat alle vereiste informatie aan haar werd bezorgd zonder enige 
beperking. 
 
 

4 Onderzoek van de criteria 

4.1 Betreffende het algemeen criterium 

 
De onderneming Direct Energie Belgium NV (ondernemingsnummer: 0536.909.351), 
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Louizalaan 149 bus 24, 1050 Brussel, 
België, is wel degelijk 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 bekwaamheden van de aanvrager 

 
De onderneming Direct Energie Belgium NV is 100 % eigendom van de onderneming Direct 
Energie NV, derde speler in de Franse elektriciteits- en gasmarkt voor het segment van de 
particuliere klanten en de kleine zelfstandigen. De onderneming Direct Energie NV heeft aan 
BRUGEL een brief bezorgd met een verklaring van bijstand die het onomstotelijke bewijs 
levert van de band met Direct Energie Belgium NV. 
 
De onderneming Direct Energie Belgium NV heeft een lijst bezorgd van de huidige 
kaderleden met hun diploma's en beroepservaring. Er loopt een rekruteringscampagne om 
het team dat belast is met de commerciële ontwikkeling van de onderneming in België, te 
vervolledigen.  
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De onderneming Direct Energie NV heeft een lijst bezorgd van haar kaderleden die 
betrokken zullen zijn bij de activiteit van Direct Energie Belgium NV, met de diploma's en 
beroepservaring van het grootste deel van deze kaderleden. De respectievelijke 
organigrammen van de twee bedrijven werden eveneens meegedeeld.  
 
Uit het onderzoek van deze documenten blijkt dat de onderneming Direct Energie Belgium 
NV over personeel beschikt dat voldoende ervaren en bekwaam is om de opdracht van de 
levering van gas en elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te voeren. 
 
 

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

 
De onderneming Direct Energie Belgium NV bezorgde de documenten die aantonen dat ze 
niet in staat van faillissement verkeert, noch het voorwerp van een gerechtelijk akkoord 
uitmaakt en evenmin betrokken is bij een procedure die tot het faillissement kan leiden.  
 
Verder voegde de onderneming Direct Energie Belgium NV aan haar dossier ook de 
documenten toe die aantonen dat ze voldoet aan haar sociale en fiscale verplichtingen. 
 
De als gelijkwaardig geachte documenten betreffende de onderneming Direct Energie NV 
werden eveneens toegezonden en de analyse ervan bleek overtuigend.  
 
Bovendien werdende documenten die geacht worden gelijkwaardig te zijn met de bewijzen 
van goed gedrag en zeden van de bestuurders van de onderneming Direct Energie Belgium 
NV meegedeeld en de analyse ervan bleek overtuigend. 
 
 

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

 
De door de onderneming Direct Energie Belgium NV afgeleverde documenten, met name de 
brief met een verklaring van bijstand waarvan ze geniet bij de onderneming Direct Energie 
NV, leveren het bewijs van haar economische en financiële bekwaamheden inzake de 
levering van elektriciteit en gas op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
 

4.5 Betreffende het criterium met betrekking tot de bekwaamheid van de 
aanvrager om zijn verbintenissen inzake levering na te komen 

 
De door de onderneming Direct Energie Belgium NV afgeleverde documenten, met name de 
brief met een verklaring van bijstand waarvan ze geniet bij de onderneming Direct Energie 
NV, leveren het bewijs van haar bevoorradingscapaciteit om haar verbintenissen inzake de 
levering van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na te komen. 
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5 Conclusies 

De onderneming Direct Energie Belgium NV voldoet aan de criteria die werden bepaald in 
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de vaststelling van de 
criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een 
leveringsvergunning voor gas. 
 
De onderneming Direct Energie Belgium NV voldoet aan de criteria die werden bepaald in 
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de vaststelling van de 
criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een 
leveringsvergunning voor elektriciteit. 
 
BRUGEL stelt de Minister  die bevoegd is inzake Energie in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, bijgevolg voor om aan de onderneming Direct Energie Belgium NV een vergunning 
toe te kennen voor de levering van gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook een 
vergunning voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dit 
voor onbepaalde duur. 
 

 
 

 


