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Betreffende    

De toekenning van een 
leveringsvergunning voor gas en een 
leveringsvergunning voor elektriciteit in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan 
de onderneming Vlaams Energiebedrijf 
NV 

Gegeven op basis van artikel 15 van de ordonnantie van 
1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op grond van het 
besluit van de Regering van 6 mei 2004 ter uitvoering van 
voormelde ordonnantie. 

En op basis van artikel 21 van de ordonnantie van 
19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
op grond van het besluit van de Regering van 18 juli 2002 ter 
uitvoering van voormelde ordonnantie. 
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1 Juridische grondslag  

 
De criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een 
leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden eveneens 
vastgelegd door de Brusselse Regering1. 
 
De criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een 
leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden door de 
Brusselse Regering vastgelegd2. 
 
Op basis van de wijziging die werd aangebracht door de ordonnantie van 20 juli 2011, die 
voorziet in de vrijstelling van bepaalde toekenningcriteria voor de leveranciers die een 
leveringsvergunning op federaal niveau, in de andere Gewesten of in een andere lidstaat van 
de Europese Unie hebben verkregen, beschrijft artikel 7bis van het wijzigingsbesluit van 3 
mei 20123 de vrijstellingsvoorwaarden. 
 
Door4 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 te 
wijzigen staat de Regering overigens delegatie van bevoegdheden toe aan de minister van 
Energie inzake de toekenning van leveringsvergunningen voor gas en elektriciteit en de 
verknochte beslissingen in geval van verzaking, de intrekking, de hernieuwing of de 
overdracht van de vergunningen. 
 

                                                

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 Zie voetnoot 1hierboven.  

4 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 Vlaams Energiebedrijf NV diende op 14 april 2014 bij BRUGEL een 
dossier in tot aanvraag van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 
 
2. Zoals voorzien door de wet, werd een bevestiging gestuurd naar Vlaams Energiebedrijf 
NV op 16 april 2014. 
 
3. Op 9 mei 2014, stuurde de onderneming Vlaams Energiebedrijf NV een nieuwe aanvraag 
met, in bijlage, afschriften van Vlaamse decreten houdende machtiging hem de levering van 
gas en elektriciteit. 
 
 

3 Algemene opmerkingen 

BRUGEL stelt vast dat alle vereiste informatie aan haar werd bezorgd zonder enige 
beperking. 
 
 

4 Onderzoek van de criteria 

4.1 Betreffende het algemeen criterium 
 
De onderneming Vlaams Energiebedrijf NV (ondernemingsnummer 0843.383.425), waarvan 
de maatschappelijke zetel is gevestigd te Havenlaan 86C, 1000 Brussel, België is wel degelijk 
gevestigd in een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte. 
 

4.2 Vrijstelling van bepaalde toekenningscriteria voor een leveringsvergunning 
voor gas 

 
De onderneming Vlaams Energiebedrijf NV beschikt vanaf 30 april 2014 over een vergunning 
voor de levering van gas en een vergunning voor de levering van elektriciteit in het Vlaamse 
Gewest. 
 
Deze twee vergunningen zijn nog steeds geldig op 23 mei 2014.  
 
Aangezien de onderneming Vlaams Energiebedrijf NV over gelijkwaardig geachte 
leveringsvergunningen beschikt in het Vlaamse Gewest, is ze vrijgesteld van bepaalde 
toekenningscriteria voor een leveringsvergunning. 
 
De aanvrager voldoet aan alle vrijstellingscriteria. 
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4.3 Betreffende de criteria met betrekking tot de ervaring, de kwaliteit van de 
organisatie en de technische bekwaamheid van de aanvrager 

 
Vrijgesteld. 
 

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

 
Vrijgesteld. 
 

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

 
Vrijgesteld. 

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

 
Vrijgesteld. 
 
 

5 Conclusies 

De aanvrager voldoet aan de criteria die werden vastgelegd in de besluiten van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende de criteria en de procedure tot toekenning, 
hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas. 
 
De aanvrager voldoet aan de criteria die werden vastgelegd in de besluiten van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende de criteria en de procedure tot toekenning, 
hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit. 
 
BRUGEL stelt de minister van Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijgevolg 
voor om een vergunning voor de levering van gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe 
te kennen aan de onderneming Vlaams Energiebedrijf NV voor onbepaalde duur. 
 

  
 


