
 
 

 

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN 

HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20171208-254) 

betreffende de 

 

Hernieuwing van de leveringsvergunning voor 

gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na de 

overname van de onderneming ENI GAS & 

POWER nv 

 

Opgesteld 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  

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 Rechtsgrondslag 

De criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een 

leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 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 

vastgelegd door de Brusselse Regering2. 

 

 

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 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 

leveringsvergunningen voor gas en elektriciteit. 

 
 

 

                                                

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 

voorelektriciteit 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 eenleveringsvergunning 

voorelektriciteit. 
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2 Voorafgaande uiteenzetting en achtergrond 

1: Op 8 mei 2013 werd de leveringsvergunning voor gas aan Eni Gas & Power nv toegekend 

door de Minister van Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

2: Op 8 mei 2013 werd de leveringsvergunning voor elektriciteit aan Eni Gas & Power nv 

toegekend door de Minister van Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 
3: Op 17 juli 2017 heeft BRUGEL een aanvraagdossier ontvangen voor de hernieuwing van de 

leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest van het bedrijf Eni Gas & Power nv na de overname door het bedrijf 

Eneco België B.V. 

 

 

 

 

3 Analyse 

Het bedrijf Eni Gas & Power nv, gevestigd te Medialaan 34 – 1800 Vilvoorde – België, met 
ondernemingsnummer 0476.201.605, werd op 10 juli 2017 overgenomen door het bedrijf 

Eneco België B.V.   

 

Uit de huidige staat van het dossier en de informatie waarover BRUGEL beschikt, kan niet 

worden afgeleid dat de wijziging van de controle over de onderneming, een impact zou hebben 

op de voorwaarden waaraan de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor 

elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden toegekend aan Eni Gas & Power 

nv. 

 

Deze wijziging van de controle over de onderneming gaat evenmin gepaard met andere eisen 

tegenover Eni Gas & Power nv 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 het besluit 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 de Minister van Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijgevolg voor 

de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit van Eni Gas & 

Power nv voor onbepaalde duur te hernieuwen.  

 

 

 

 
 

 

 


