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1 Volledige titel: 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 Juridische grondslag 

Op grond van artikel 17 van het besluit van 6 mei 2004, hierna het 'besluit gasvergunning', analyseert 

BRUGEL na de betekening van een controlewijziging, een fusie of een splitsing de verenigbaarheid ervan 

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 

criteria die de toekenning van de vergunning mogelijk maakten, en voor de bepalingen inzake de 

onafhankelijkheid van het beheer ten aanzien van de distributienetbeheerder, stelt het krachtens 

hetzelfde artikel aan de regering een voorstel voor de hernieuwing of de overdracht van de vergunning 

voor, naargelang het geval.  

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

en voor de gerelateerde beslissingen bij de afstand, de intrekking, de hernieuwing of de overdracht van 

de vergunningen3. 

Na deze informatie te hebben onderzocht en in overeenstemming met artikel 17, § 2 van het besluit 

gasvergunning stellen wij in dit advies voor dat de minister de gasleveringsvergunning van ESSENT 

BELGIUM hernieuwt. 

 

2 Voorafgaande uiteenzetting en achtergrond 

1. Op 13 december 2019 heeft ESSENT BELGIUM BRUGEL schriftelijk geïnformeerd dat het 

een fusie met de onderneming ARALT aanging en het door een fusie met overneming de 

onderneming SPC (Smart Power Consult) overnam. 

2. ESSENT BELGIUM blijft na deze operatie de rechtspersoon die houder is van de 

leveringsvergunning.  Bijgevolg is krachtens artikel 17, § 2, laatste lid4 van het besluit 

gasvergunning de procedure voor de hernieuwing van de vergunning van toepassing. 

 

3 Analyse 

ARALT houdt zich bezig met de plaatsing, het onderhoud en de schoonmaak van zonnepanelen. 

SPC, Smart Power Consult was de naam van de holding die aandelen van ARALT bezat.  

                                                

2 Art. 17. § 1. Wanneer een controlewijziging, een fusie of een splitsing hem betekend wordt, krachtens artikel 

13, tweede lid, onderzoekt [3 Brugel]3 met spoed de verenigbaarheid van deze gebeurtenis met de handhaving 

van de [1 vergunning]1 van de betrokken vergunninghouder. 

3 Op grond van artikel 11 van de gasordonnantie en de bevoegdheidsoverdracht in toepassing 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, zoals gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering van 3 mei 2012. 

4 Art. 17, § 2, laatste lid: Brugel stelt de hernieuwing of de overdracht van de [1 vergunning]1 voor als de leveringen 

aan de in aanmerking komende afnemers respectievelijk door de oorspronkelijke houder van de [1 vergunning]1 

of door een andere rechtspersoon dan de oorspronkelijke vergunninghouder worden uitgeoefend. 
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Noch SPC noch ARALT hielden zich dus bezig met een energieleveringsactiviteit en beschikten dus 

over geen enkele vergunning. 

In juli 2019 sloot ESSENT BELGIUM een akkoord, waardoor ze alle aandelen van SPC en ARALT in 

handen kreeg. Op 30 augustus 2019 werden de aandelen van de twee ondernemingen overgenomen 

door ESSENT BELGIUM. Dit leidde tot de volgende nieuwe aandeelhoudersstructuur: ESSENT 

BELGIUM werd rechtstreeks houder van 100% van de aandelen van de holding SPC, die 66% van zijn 

aandelen in ARALT (die dus onrechtstreeks in het bezit zijn van ESSENT BELGIUM) en rechtstreeks 

34% van de aandelen van ARALT behield. 

Uitgaande van wat vooraf gaat, had SPC geen bestaansreden meer en besliste ESSENT BELGIUM dus 

om een fusie aan te gaan met SPC om hun aandeelhouderssituatie te vereenvoudigen.  

Na controle stellen we vast dat SPC wel degelijk is ontbonden.  

ARALT is dus voortaan voor 100% rechtstreeks in handen van ESSENT BELGIUM en behoudt haar 

activiteiten betreffende de zonnepanelen zonder deel te nemen aan de leveringen. 

In overeenstemming met artikel 17, § 2, eerste lid5 van het besluit gasvergunning moeten na de 

uitvoering van de fusie met overneming de volgende criteria nageleefd blijven opdat BRUGEL zich 

gunstig zou uitspreken over de hernieuwing van de vergunning: 

- criteria met betrekking tot de beroepservaring, de kwaliteit van de organisatie en de 

technische bekwaamheid van de aanvrager; 

- criteria met betrekking tot de economische en financiële draagkracht van de aanvrager; 

- criterium met betrekking tot de bekwaamheid van de aanvrager om de tegenover zijn 

klanten aangegane verbintenissen voor de levering van gas na te leven; 

- criteria met betrekking tot de onafhankelijkheid van het beheer ten aanzien van de 

distributienetbeheerder. 

De fusies van ESSENT BELGIUM met SPC en ARALT hebben volgens BRUGEL geen negatieve impact 

op deze criteria. 

Ze hebben geen impact op de leveringsactiviteit van ESSENT BELGIUM en veroorzaken geen 

belangenconflict of liggen niet aan de basis van een misbruik van voorkennis door ESSENT BELGIUM. 

BRUGEL stelt het houden van een gasleveringsvergunning door ESSENT BELGIUM bijgevolg niet ter 

discussie. 

In overeenstemming met artikel 17, § 2 van het besluit gasvergunning stellen wij voor dat de minister 

de gasleveringsvergunning van ESSENT BELGIUM hernieuwt. 

                                                

5 Art. 17,§ 2, eerste lid: 'Indien Brugel oordeelt dat deze gebeurtenis geen gevolgen zal hebben op de naleving van 

de in Hoofdstuk II van dit besluit bedoelde criteria of de artikelen 6 en 7, vierde lid, van de ordonnantie, stelt hij, 

binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de betekening bedoeld in § 1, aan de regering de hernieuwing 

of de overdracht van de vergunning voor.' 
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4 Conclusie 

ESSENT BELGIUM voldoet aan de criteria die zijn vastgelegd in het besluit van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, 

overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit. 

Er wordt door BRUGEL aan de minister die in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bevoegd is voor 

Energie dus voorgesteld om de gasleveringsvergunning van ESSENT BELGIUM voor onbepaalde duur 

te hernieuwen. 

* * 

* 

 

 


