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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. 

 

Door3 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 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. Op 22 december 2015 heeft BRUGEL de kennisgeving ontvangen van de naamswijziging 

van de vennootschap WIND ENERGY POWER N.V.  

 

1. De onderneming WIND ENERGY POWER N.V. beschikt over de leveringsvergunning 

voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, geldig sinds 27 oktober 2015. 

 

2. De onderneming WIND ENERGY POWER N.V. beschikt over de leveringsvergunning 

voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, geldig sinds 22 februari 2013. 

 

 

3 Onderzoek van de criteria 

 

De vennootschap WIND ENERGY POWER N.V., gevestigd aan de Edingensesteenweg 196 

– 1500 Halle - België, met ondernemingsnummer 0864.995.025, heeft haar naam gewijzigd. 

De nieuwe naam van deze commerciële entiteit is EOLY N.V. 

 

De naamswijziging is officieel bekrachtigd door de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 03 

december 2015.  

 

Deze naamswijziging heeft geen gevolgen voor de voorwaarden waaronder de 

leveringsvergunningen voor gas en elektriciteit aan WIND ENERGY POWER N.V. werden 

verleend. 

 

Deze naamswijziging gaat evenmin gepaard met andere eisen tegenover WIND ENERGY 

POWER N.V. in het kader van de ordonnanties en besluiten van de Regering.  
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4 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 het besluit van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering betreffende de criteria en de procedure tot toekenning, 

hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit. 

 

BRUGEL stelt daarom aan de Minister belast met Energie van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest voor om de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor 

elektriciteit van de commerciële entiteit met ondernemingsnummer 0864.995.025, die 

voortaan de naam EOLY N.V. draagt, voor onbepaalde duur te hernieuwen.  
 

 

 

 

 

 


