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1 Juridische grondslag  

Op grond van artikel 15 van de ordonnantie betreffende de organisatie van de gasmarkt 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en 

elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dienen de 
leveranciers te beschikken over een leveringsvergunning om aan in aanmerking komende 

afnemers gas te leveren op een verbruikslocatie gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest.  

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. 

 

Artikel 7bis van het besluit van 6 mei 2004 voorziet in een gestroomlijnde procedure voor 

de aanvragers die reeds beschikken over een leveringsvergunning die is afgegeven op 

federaal niveau, in een ander Gewest of in een andere lidstaat van de Europese 

Economische Ruimte. 

 

De minister van Energie is bevoegd om te beslissen over de toekenning van 

leveringsvergunningen voor gas en voor de verknochte beslissingen in geval van verzaking, 

de intrekking, de hernieuwing of de overdracht van de vergunningen2.  

 

Overeenkomstig de procedure voor de toekenning van licenties3 bezorgt BRUGEL de 

minister van Energie een gemotiveerd voorstel voor de toekenning of weigering van de 

vergunning binnen de maand die volgt op de ontvangst van het aanvraagdossier. 

 

  

                                                

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 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 levering[svergunning] voor elektriciteit, hierna 

“gasordonnantie”. 

 
2 Op basis van artikel 11 van de gasordonnantie en van de bevoegdheidsdelegatie uitgevoerd 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 zoals gewijzigd door het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering van 3 mei 2012. 

3 Artikel 10 van het 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 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. De onderneming OMV Gas B.V.B.A. heeft op 21 mei 2019 een aanvraagdossier voor 

een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij BRUGEL 

ingediend. 

 

2. Zoals voorzien door de wet, werd op 23 mei 2019 een ontvangstbevestiging gestuurd 

naar OMV Gas B.V.B.A. 
 

3. Op 18 juni 2019 heeft de VREG een leveringsvergunning voor gas toegekend aan OMV 

Gas. 

 

3 Algemene opmerkingen 

BRUGEL merkt op dat alle vereiste informatie zonder beperking werd bezorgd. 

 

4 Onderzoek van de criteria 

4.1 Betreffende het algemeen criterium 

De onderneming OMV Gas B.V.B.A. (ondernemingsnummer 0716.838.512), met 

maatschappelijke zetel te Kortenberglaan 52, 1000 Brussel in België, is gevestigd in een 

land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte. 
 

4.2 Vrijstelling van bepaalde toekenningcriteria voor een leveringsvergunning voor 

gas 

De onderneming OMV Gas B.V.B.A beschikt sinds 18 juni 2019 over een als gelijkwaardig 

beschouwde leveringsvergunning voor gas in het Vlaams Gewest, ze is daarom vrijgesteld 

van bepaalde toekenningscriteria. 
 

4.3 Betreffende de criteria met betrekking tot de ervaring, de kwaliteit van 

de organisatie en de technische bekwaamheid van de aanvrager  

 

Na analyse van het dossier dat werd ingediend door OMV Gas B.V.B.A., werden de 

volgende documenten voorgelegd, die voldoen aan de criteria met betrekking tot de 

ervaring, de kwaliteit van de organisatie en de vereiste technische bekwaamheid: 

 

- Een lijst met personeelsleden die taken uitvoeren in verband met de levering van 

gas; 

- Een lijst met referenties, diploma's en beroepskwalificaties van de kaderleden van 

het bedrijf, in het bijzonder van degenen die werkzaam zijn op het gebied van de 

levering van gas; 
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- Een lijst van de hoofdactiviteiten van de aanvrager of zijn aandeelhouders, als 

deze activiteiten op een zeker niveau van deskundigheid met betrekking tot de 

sector kunnen wijzen; 

- Een gedetailleerd organigram.  

De aanvrager heeft zijn overeenkomst verstrekt met de onderneming EGSSIS die belast 

zal zijn met het beheer van de klantenportefeuille. Deze overeenkomst verstrekt geen 

bijzonderheden over het systeem voor klachtenbeheer dat op verzoek van OMV Gas zal 

worden opgezet door EGSSIS. Aangezien OMV Gas zich alleen richt op een industriële 

klantenkring, op Power plants en op resellers, zijn we toch van mening dat aan het 

criterium is voldaan. 
 

4.4 Betreffende de criteria met betrekking tot de eerbaarheid van de 

aanvrager 

Vrijgesteld 
 

4.5 Betreffende de criteria met betrekking tot de economische en financiële 

bekwaamheid van de aanvrager  

Vrijgesteld 

 

4.6 Betreffende het criterium met betrekking tot de bekwaamheid van de 

aanvrager om zijn verbintenissen inzake levering na te komen 

Vrijgesteld 

 

5 Conclusies 

De aanvrager voldoet aan de criteria bepaald in het besluit van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering houdende de criteria en de procedure tot toekenning, 

hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas.  

 

BRUGEL stelt de minister die belast is met energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

dan ook voor om een vergunning toe te kennen voor de levering van gas in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming OMV Gas B.V.B.A. voor onbepaalde duur. 
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