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betreffende 

 

De overdracht van de leveringsvergunning 

voor gas en de leveringsvergunning voor 

elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest van Eneco België B.V. aan Eneco 

Belgium nv  
 

 

Opgesteld in toepassing van artikel 17 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  

 

En  

 

Artikel 17 van 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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1 Rechtsgrondslag 

 

Dit advies is opgesteld op basis van artikel 17 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 (hierna "besluit 

vergunning elektriciteit") en artikel 17 van 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 (hierna "besluit vergunning gas").  

 

Voornoemde artikelen voorzien het volgende: 

"Art. 17. § 1. Wanneer aan BRUGEL een controlewijziging, een fusie of een splitsing betekend wordt, 

krachtens artikel 13, tweede lid, onderzoekt BRUGEL met spoed de verenigbaarheid van deze 

gebeurtenis met de handhaving van de vergunning van de betrokken vergunninghouder. 

§ 2. Indien BRUGEL oordeelt dat deze gebeurtenis geen gevolgen zal hebben voor de naleving van de 
in hoofdstuk II van dit besluit bedoelde criteria of de artikelen 8 en 9, vierde lid, van de ordonnantie, 

stelt BRUGEL, binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de betekening bedoeld in § 1, 

aan de Minister de hernieuwing of de overdracht van de vergunning voor. 

BRUGEL stelt de hernieuwing of de overdracht van de vergunning voor naargelang de leveringen aan 

de in aanmerking komende afnemers respectievelijk door de oorspronkelijke houder van de vergunning 

of door een andere rechtspersoon dan de oorspronkelijke vergunninghouder worden uitgeoefend. 

§ 3. Indien BRUGEL oordeelt dat de in hoofdstuk II van dit besluit bedoelde criteria of de artikelen 8 

en 9, vierde lid, van de ordonnantie, na de controlewijziging, fusie of splitsing, niet meer nageleefd 

zullen worden, is de procedure bepaald in artikel 16, § 1, van toepassing. 

§ 4. De Regering beslist over de hernieuwing, de overdracht of de intrekking van de vergunning binnen 

een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de ontvangst van het gemotiveerde voorstel van 

BRUGEL. […]”.  

 

Door1 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 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 achtergrond 

1: Op 4 februari 2010 werd een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Eneco België B.V. 

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

 

2: Op 4 februari 2010 werd een leveringsvergunning voor gas aan Eneco België B.V. toegekend 

door de minister van Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 
3: Op 2 november 2017 werd het bedrijf Eneco Belgium nv opgericht. Eneco België B.V. bezit 

99% van de aandelen van Eneco Belgium nv. 

 

4: Op 6 november 2017 heeft BRUGEL een brief ontvangen waarin werd gevraagd de 

leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest van Eneco België B.V. over te dragen aan Eneco Belgium nv. 
 

5: Op 29 november 2017 en 1 december 2017 heeft BRUGEL de gevraagde bijkomende 

informatie voor de behandeling van het dossier ontvangen. 

 
 

3 Analyse 

Het bedrijf Eneco België B.V., gevestigd te 455 i – 2800 Mechelen – België, met 

ondernemingsnummer 0867.055.086, heeft beslist al zijn activiteiten over te dragen aan het 

bedrijf Eneco Belgium nv., gevestigd te 455 i – 2800 Mechelen – België, met 

ondernemingsnummer 0683.948.879.  

 

Het bedrijf Eneco Belgium nv werd opgericht op 2 november 2017 en is voor 99% eigendom 
van het bedrijf Eneco België B.V.  

 

Het voorstel van overdracht werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 november 

2017. Ze voorziet de overdracht door Eneco België B.V. van het volledige passief, actief, 

personeel, handelsovereenkomsten en goodwill aan het bedrijf Eneco Belgium nv.  

 

Deze overdracht treedt in werking op 1 januari 2018.   

 

Vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen houdt de boekhouding van deze 

operatie enerzijds in dat het volledige vermogen van het bedrijf Eneco België B.V. van 

rechtswege aan het bedrijf Eneco Belgium nv wordt overgedragen op 1 januari 2018. En 

anderzijds dat Eneco Belgium nv vanaf 1 januari 2018 alle rechten en verplichting van Eneco 

België B.V. zal overnemen.  

 

Vanuit het oogpunt van de toekenningsvoorwaarden voor de leveringsvergunningen blijkt uit 

de analyse, op basis van de meegedeelde informatie over de boekhouding van de operatie en 

de meegedeelde informatie in verband met de verschillende criteria voor het verkrijgen van 

leveringsvergunningen, dat Eneco Belgium nv in staat is om de continuïteit van de levering te 

verzekeren en alle rechten en verplichtingen van Eneco België B.V. over te nemen vanaf 1 

januari 2018. 
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4 Conclusie  

 

Gelet op de voorgaande analyse stelt BRUGEL aan de minister van Energie van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest voor de overdracht van de leveringsvergunning voor elektriciteit en 

de leveringsvergunning voor gas van Eneco België B.V. aan Eneco Belgium nv goed te keuren, 

en dit ten vroegste vanaf 1 januari 2018.  

 
 

 

 
  
 

 

  

 

 


