
 
 

 

 

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN 

HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

 

BESLISSING (BRUGEL-BESLISSING-20200205-130) 

 

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor 

elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de 

onderneming ENERGY VISION. 

Gegeven op basis van artikel 21 van de ordonnantie van 19 juli 

2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op basis van het besluit 

van 18 juli 2002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot 

uitvoering ervan. 
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1 Juridische grondslag  

Op grond van artikel 21 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 

elektriciteit te leveren op een verbruikslocatie gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, hierna “elektriciteitsordonnantie" genoemd. 

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

een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 

vastgelegd door de Brusselse Regering1. 

 

BRUGEL is bevoegd om te beslissen over de toekenning van 

elektriciteitsleveringsvergunningen en voor de gerelateerde beslissingen bij de afstand, de 

intrekking, de hernieuwing of de overdracht van de vergunningen2.  

 

Overeenkomstig de procedure voor de toekenning van vergunningen3, beslist BRUGEL 

over de toekenning of de weigering van een vergunning binnen een maand na ontvangst 

van het volledige dossier van de aanvraag. 

 

  

 

1 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. 
2 Opgesteld op basis van artikel 21 van de elektriciteitsordonnantie. 

3 Artikel 11 van 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. 
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2 Voorafgaande uiteenzetting en achtergrond 

1. De onderneming ENERGY VISION heeft op 2 december 2019 een aanvraagdossier 

voor een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

bij BRUGEL ingediend. 

 

2. Zoals bepaald door de wet, werd op 2 december 2019 een ontvangstbevestiging 

gestuurd naar ENERGY VISION. 
 

3. Aanvullende gegevens werden door BRUGEL gevraagd op 20 december 2019. 

ENERGY VISION heeft 6 januari 2020 hierop gereageerd. 

 

3 Algemene opmerkingen 

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

 

De corebusiness van ENERGY VISION bestaat erin bedrijven energieoplossingen te 

bieden om enerzijds hun verbruik te verminderen en anderzijds elektriciteit te 

produceren door het plaatsen van fotovoltaïsche panelen op het dak. 
 

ENERGY VISION richt zich vooral op de industriële markt. 

 

4 Onderzoek van de criteria 

4.1 Betreffende het algemeen criterium 

De onderneming ENERGY VISION NV (ondernemingsnummer 0563.854.664), met 

maatschappelijke zetel te Bijenstraat 28, 9051 Gent, is gevestigd in een land dat deel 

uitmaakt van de Europese Economische Ruimte. 
 

4.2 Geen vrijstelling van bepaalde toekenningcriteria  

De onderneming ENERGY VISION NV beschikt niet over een leveringsvergunning 

afgegeven in een ander Gewest of in een andere lidstaat van de Europese Economische 

Ruimte. Ze dient dus aan te tonen dat ze voldoet aan alle criteria vastgelegd door het 

besluit inzake vergunningen, niet enkel aan de beperkte criteria. 
 

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 ENERGY VISION NV, 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: 

 

- Samenwerkingsovereenkomst voor het implementeren van technische en 

operationele ondersteuning van ENERGY VISION NV door YUSO; 
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- Een gedetailleerd organigram.  
 

4.4 Betreffende de criteria met betrekking tot de eerbaarheid van de 

aanvrager 

Na analyse van het dossier dat werd ingediend door ENERGY VISION NV, werden de 

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

eerbaarheid van de aanvrager: 
 

- Uittreksels uit het strafregister van de bestuurders van ENERGY VISION; 

- Fiscaal attest; 

- RSZ-attest; 

- Attest niet-faillissement. 
 

4.5 Betreffende de criteria met betrekking tot de economische en financiële 

bekwaamheid van de aanvrager 

Na analyse van het dossier dat werd ingediend door ENERGY VISION NV, werden de 

volgende documenten voorgelegd, die voldoen aan de criteria met betrekking tot de 
economische en financiële bekwaamheid van de aanvrager: 

 

- Cash flow statement 2019-2021; 

- Businessplan; 

- Jaarrekening 2016-2017-2018; 

- verslagen van de commissarissen-revisoren van de onderneming. 

 

 

4.6 Betreffende het criterium met betrekking tot de bekwaamheid van de 

aanvrager om zijn verbintenissen inzake levering na te komen 

Na analyse van het dossier dat werd ingediend door ENERGY VISION NV, werden de 

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

bekwaamheid van de aanvrager om zijn verbintenissen inzake levering na te komen: 

- Businessplan; 

- Samenwerkingsovereenkomst voor het implementeren van technische en operationele 

ondersteuning van ENERGY VISION NV door YUSO; 
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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 elektriciteit.  

 

BRUGEL beslist derhalve om een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming ENERGY VISION NV, voor onbepaalde duur, 
toe te kennen. 
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