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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 door de 

Brusselse Regering vastgelegd1. 

 

Door 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 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.2 

 
 

                                                

1Besluit 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. 

 
2Besluit 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 Energy Cluster S.A. heeft bij BRUGEL een aanvraag ingediend tot 

intrekking van haar leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 5 

juni 2015. 

 

2. De onderneming Energy Cluster S.A. beschikt over de leveringsvergunning voor gas in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 22 maart 2013. 

 
 

3 Onderzoek van de aanvraag 

Artikel 15 van het bovenvermelde besluit bepaalt: "De verzaking aan een vergunning wordt 

echter ondergeschikt aan de voorafgaandelijke overdracht van de lopende 

overeenkomsten aan een leverancier die over een leveringsvergunning beschikt en aan 

het nakomen (…) van de verplichtingen die hem door de ordonnantie opgelegd 

worden".  

 

De aanvraag van de onderneming Energy Cluster S.A. vermeldt dat aan de verplichtingen van 

het toepasselijke besluit is voldaan in de mate dat haar klantenportefeuille geen enkele klant 

voor gas bevat.  

 

De controles bij de distributienetbeheerder, Sibelga – die het toegangsregister beheert, 

bevestigen dat er geen enkele klant voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt 

bevoorraad door de onderneming Energy Cluster S.A.  

 

 

4 Conclusies 

De onderneming Energy Cluster S.A. voldoet aan de verplichtingen die werden vastgelegd in 

het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de criteria en de 

procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een 

leveringsvergunning voor gas. 

 

BRUGEL stelt de minister van Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijgevolg 

voor om de verzaking aan de leveringsvergunning gas goed te keuren die werd aangevraagd 

door de onderneming Energy Cluster S.A.  
 

 

 

 
 

 


