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1 Rechtsgrondslag 

Dit advies is opgesteld op basis van artikel 16 van het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en 

intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit (hieronder “besluit van 18 juni 2002”). 

 

Voornoemde artikelen voorzien het volgende: 

“Art. 16.§ 1. Indien BRUGEL, op basis van de recentste inlichtingen waarover hij beschikt, oordeelt dat de 

vergunninghouder de in hoofdstuk II van dit besluit bedoelde criteria of de artikelen 8 en 9, vierde lid, van de 

ordonnantie niet meer naleeft, brengt hij deze en de Minister daarvan per aangetekende brief op de hoogte, 

met vermelding van de redenen.  

BRUGEL vraagt aan de leverancier om zijn bemerkingen schriftelijk te bezorgen en, in voorkomend geval, om 

de passende maatregelen te treffen voor het rechtzetten van de toestand, binnen een door BRUGEL te bepalen 

termijn die niet meer dan één maand mag overschrijden. BRUGEL hoort de leverancier die erom verzoekt.  

Na onderzoek van de overgemaakte bemerkingen en van de maatregelen die de leverancier eventueel heeft 

getroffen, stelt BRUGEL, binnen één maand volgend op het verstrijken van de in § 1, tweede lid, bedoelde 

termijn, aan de Minister de handhaving of de intrekking van de vergunning voor.. 

 

§ 2. Indien de Minister, op basis van de recentste inlichtingen waarover hij beschikt, oordeelt dat de 

vergunninghouder de in hoofdstuk II van dit besluit bedoelde criteria of de artikelen 8 en 9, vierde lid, van de 

ordonnantie niet meer naleeft, vraagt hij BRUGEL om een advies uit te brengen.  

Daartoe vraagt BRUGEL aan de leverancier om zijn bemerkingen schriftelijk over te maken en hoort de 

leverancier die erom verzoekt. Binnen een termijn van twee maanden maakt BRUGEL zijn advies aan de 

Regering over met, in voorkomend geval, een voorstel tot intrekking of handhaving van de vergunning of van 

maatregelen te treffen door de leverancier voor het rechtzetten van de toestand.  

 

§ 3. De Regering beslist over de handhaving of de intrekking van de vergunning binnen een termijn van twee 

maanden te rekenen vanaf de dag van het ontvangen van het gemotiveerd voorstel bedoeld in § 1, derde lid, 

of van het advies bedoeld in § 2. 

De beslissing van de Regering wordt onverwijld en per aangetekende brief aan de leverancier betekend. . De 

beslissing tot intrekken en de datum waarop de intrekking ingaat worden bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad 

bekendgemaakt.”  

 

Echter, door de wijziging1 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, 

verleent de Regering delegatie van bevoegdheden aan de minister van Energie wat betreft de 

toekenning van de leveringsvergunning van gas en elektriciteit en de verbonden beslissingen tijdens de 

opzegging, de intrekking, de hernieuwing of de overdracht van de leveringsvergunningen voor 

elektriciteit of gas. 

                                                

1 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 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 25 october 2012 werd een leveringsvergunning voor elektriciteit toegekend aan ENERGIE I&V 

BELGIE BVBA door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

2. Op 12 juli 2018 nam de Raad van Bestuur van BRUGEL het besluit om een analyseprocedure te 

starten van de situatie van ENERGIE I&V BELGIE BVBA om vast te stellen of de onderneming nog 

steeds voldoet aan de criteria van de leveringsvergunningen. Het doel is om achteraf het behoud of de 

intrekking van de leveringsvergunning voor elektriciteit aan de bevoegde minister van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest voor te stellen.  

 

3. Op 13 juli 2018 werd bovengemelde beslissing meegedeeld aan ENERGIE I&V BELGIE BVBA per 

aangetekend schrijven met het verzoek zijn bemerkingen schriftelijk over te maken en, indien nodig, 

de passende maatregelen te nemen om de toestand binnen de twee weken recht te zetten. Daarnaast 

is ENERGIE I&V BELGIE BVBA op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om door BRUGEL gehoord 

te worden indien daarvoor een verzoek wordt gedaan.  

4. Op 13 juli 2018 werd de Minister bevoegd voor energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest per 

aangetekende brief op de hoogte gebracht van bovengenoemde beslissing en werd een kopie van het 

aangetekend schrijven aan ENERGIE I&V BELGIE BVBA overgemaakt.   

 

 

3 Analyse 

De firma ENERGIE I&V BELGIE BVBA, gevestigd te Bleyveldstraat 9 - 3320 Hoegaarden – België, met 

ondernemingsnummer 0833.004.227, had ENERGIE E&E BV aangesteld voor de functie van 

evenwichtsverantwoordelijke, aangezien dit een vereiste is voor een leveringsvergunning in het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.   

 

Artikel 7 van het besluit van 18 juli 2002 bepaalt immers dat “de aanvrager in staat moet zijn om zijn 

verbintenissen ten opzichte van zijn klanten inzake elektriciteitslevering na te leven. Deze bekwaamheid wordt 

onder meer aangetoond door middel van een eigen productie, van afspraken of contracten inzake 

elektriciteitsverkoop of van alle andere middelen die continuïteit van de bevoorrading kunnen verzekeren. “. 

Beschikken over een evenwichtsverantwoordelijke is een van de manieren om te zorgen voor 

continuïteit van de elektriciteitsbevoorrading. 

 

Op 25 juni 2018 bracht ENERGIE E&E BV de betrokken marktspelers en de gewestelijke regulatoren 

op de hoogte van haar financiële problemen en haar voornemen om haar activiteiten als 

evenwichtsverantwoordelijke bij ELIA SYSTEM OPERATOR NV stop te zetten.  

Op 30 juli 2018 bracht ELIA SYSTEM OPERATOR NV BRUGEL op de hoogte van de inhoud van de 

brief van 30 juli 2018 gericht aan ENERGIE E&E BV ter kennisgeving van de onmiddellijke opschorting 

van haar contract als evenwichtsverantwoordelijke.  

In zijn brief van 13 juli 2018 had BRUGEL ENERGIE I&V BELGIE BVBA al geïnterpelleerd, onder andere 

over haar intentie om geen andere evenwichtsverantwoordelijke aan te stellen wat in fine zou kunnen 

leiden tot de intrekking van de leveringsvergunning. Met deze brief heeft BRUGEL aan ENERGIE I&V 

BELGIE BVBA gevraagd om schriftelijk haar bemerkingen te bezorgen en, indien nodig, de passende 

maatregelen te treffen om de toestand binnen een termijn van twee weken recht te zetten. Bovendien 
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benadrukt BRUGEL in diezelfde brief de mogelijkheid om gehoord te worden indien ENERGIE I&V 

BELGIE SPRL dat zou vragen.   

BRUGEL heeft binnen de termijn van twee weken geen bewijsstukken ontvangen en bovendien stelt 

BRUGEL vast dat er op 23 augustus 2018 door ENERGIE I&V BELGIE geen enkel gevolg werd gegeven 

aan de brief van 13 juli 2018.   

 

4 Conclusie  

Rekening houdend met   

 

• de opschorting door ELIA SYSTEM OPERATOR NV van het contract als 

evenwichtsverantwoordelijke van  ENERGIE E&E BV,  

• het niet-aanstellen van een andere evenwichtsverantwoordelijke door ENERGIE I&V BELGIE 

BVBA,  

• de vereiste om te beschikken over een evenwichtsverantwoordelijke om de 

leveringsvergunning te behouden, en  

• het gebrek aan reactie van ENERGIE I&V BELGIE BVBA op de brief van 13 juli 2018 van 

BRUGEL, 

 

stelt BRUGEL aan de Minister bevoegd voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk gewest voor om 

de aanbevelingen bestaande uit het intrekken van de leveringsvergunning voor elektriciteit van 

ENERGIE I&V BELGIE BVBA te volgen.  

 
 

 

 


