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1 Juridische grondslag 

Artikel 21 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door artikel 15 van de ordonnantie van 23 juli 2018 

(hierna 'elektriciteitsordonnantie'), machtigt BRUGEL om elke in het voornoemde artikel 21 bedoelde 

vergunning toe te kennen, over te dragen, te hernieuwen of desgevallend in te trekken.   

De criteria en de procedure voor de toekenning, de hernieuwing, de overdracht en de intrekking van 

een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden vastgelegd 

door het 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 (hierna 'vergunningsbesluit'). 

 

De voorwaarden voor de vrijstelling van bepaalde toekenningcriteria voor de leveranciers die een 

leveringsvergunning op federaal niveau, in de andere Gewesten of in een andere Lidstaat van de 

Europese Unie hebben verkregen, zijn bepaald in afdeling 7 van het voornoemde besluit. 

 

 

2 Voorwerp van de aanvraag 

De onderneming DATS 24 heeft een aanvraagdossier voor leveringsvergunningen voor elektriciteit in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingediend bij BRUGEL op 05 december 2018. De onderneming 

wil elektriciteit leveren onder de handelsnaam 'MANY '.  

 

 

3 Onderzoek van de toekenningscriteria 

BRUGEL deelt mee dat alle vereiste informatie zonder beperking werd bezorgd. 

 

3.1 Betreffende het algemeen criterium 

De onderneming DATS 24 (ondernemingsnummer BE 0893.096.618), met maatschappelijke zetel te 

Edingsesteenweg 196, 1500 Halle, België, is gevestigd in een land dat deel uitmaakt van de Europese 

Economische Ruimte. 

 

3.2 Vrijstelling van bepaalde toekenningcriteria voor een 

leveringsvergunning voor elektriciteit 

De onderneming DATS 24 beschikt sinds 23 oktober 2018 over een leveringsvergunning voor 

elektriciteit in het Vlaams Gewest voor onbepaalde duur. 

 

Aangezien de onderneming DATS 24 beschikt over een leveringsvergunning voor elektriciteit in het 

Vlaamse Gewest die door BRUGEL als gelijkwaardig wordt beschouwd, is ze vrijgesteld van bepaalde 

toekenningcriteria voor een leveringsvergunning. 

 

De aanvrager voldoet dus aan alle vrijstellingscriteria. Deze vrijstellingen hebben enkel betrekking op 

de voorwaarden voor het verkrijgen van een leveringsvergunning en niet op de rechten en 

verplichtingen die eruit voortvloeien.   
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4 Conclusie 

Gelet op artikel 21 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door artikel 15 van de 

ordonnantie van 23 juli 2018, dat BRUGEL machtigt om elke in het voornoemde artikel 21 bedoelde 

vergunning toe te kennen, over te dragen, te hernieuwen of desgevallend in te trekken;  

Gelet op het besluit van18 juli 2002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de criteria 

en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning 

voor elektriciteit; 

Gelet op de voorwaarden voor de vrijstelling van bepaalde toekenningcriteria voor de leveranciers 

die een leveringsvergunning op federaal niveau, in de andere Gewesten of in een andere Lidstaat van 

de Europese Unie hebben verkregen, bepaald in afdeling 7 van het besluit van de Regering van 18 juli 

2002; 

 

Overwegende dat de elementen van het aanvraagdossier voldoen 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 elektriciteit. 

 

Kent BRUGEL een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest toe aan de onderneming DATS24 voor onbepaalde duur. 

 

Deze beslissing treedt in werking op de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. 

In overeenstemming met artikel 30octies van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan beroep worden 

aangetekend tegen deze beslissing bij BRUGEL met het oog op heroverweging. Dat beroep heeft 

geen opschortend effect. 

Voor deze beslissing kan ook bij de Raad van State een beroep worden ingeleid binnen een termijn 

van 60 dagen na de publicatie op de website van BRUGEL. 

* * 
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