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1 Juridische grondslag 

Op grond van artikel 152 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 over een leveringsvergunning te beschikken om aan 

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

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

gasleveringsvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden vastgelegd door de Brusselse 

regering3. 

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

aanvragers die reeds beschikken over een federaal, in een ander Gewest of in een andere lidstaat van 

de Europese Economische Ruimte afgeleverde leveringsvergunning. 

BRUGEL is bevoegd om te beslissen over de toekenning van leveringsvergunningen voor gas en voor 

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

vergunningen.  

2 Voorafgaande uiteenzetting en achtergrond 

1. Op 23 december 2019 heeft de onderneming BOLT ENERGIE bv, met maatschappelijke zetel 

te Félix Delhassestraat 15 in 1060 Brussel en met ondernemingsnummer 0726.633.730, een 

aanvraagdossier ingediend voor een elektriciteits- en gasleveringsvergunning in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, waarbij ze heeft aangegeven dat ze in Vlaanderen al over dergelijke 

vergunningen beschikt. 

 

2. Zoals bepaald door de wet werd op 6 januari 2020 een bericht van ontvangst naar BOLT 

ENERGIE bv gestuurd. Naar aanleiding daarvan werden aan BOLT ENERGIE bv bijkomende 

inlichtingen gevraagd. Die inlichtingen werden op 7 januari 2020 overgemaakt. Op 31 januari 

2020 vond een informatievergadering met BOLT ENERGIE bv plaats om nieuwe aanvullende 

informatie te krijgen. 

 

3. Op 13 augustus 2019 heeft de VREG aan BOLT ENERGIE bv leveringsvergunningen voor 

elektriciteit en gas afgeleverd.  

 

4. BRUGEL merkt op dat de Waalse Energiecommissie CWaPE op 21 december 2017 ook 

leveringsvergunningen voor elektriciteit en gas aan BOLT ENERGIE bv heeft afgeleverd. 

 

2 Zoals gewijzigd door artikel 16 van de ordonnantie van 19 maart 2020 tot wijziging van de ordonnantie van 2 

mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing met het oog op de omzetting 

van de richtlijn (EU) 2018/410 

3 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, hierna de 

"gasordonnantie" 
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3 Algemene opmerkingen 

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

 

4 Onderzoek van de criteria 

4.1. Het algemene criterium 

De onderneming BOLT ENERGIE bv (ondernemingsnummer 0726.633.730), waarvan de 

maatschappelijke zetel in België, Félix Delhassestraat 15 in 1060 Brussel is gevestigd, bevindt zich wel 

degelijk in een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte. 

4.2. Vrijstelling van bepaalde criteria voor de toekenning van een 

gasleveringsvergunning 

De onderneming BOLT ENERGIE bv beschikt sinds 16 augustus 2019 over een gasleveringsvergunning 

in het Vlaamse Gewest. Die vergunning wordt door BRUGEL als gelijkwaardig beschouwd.  

BOLT ENERGIE bv is vrijgesteld van bepaalde toekenningscriteria, in overeenstemming met artikel 7bis 

van het besluit van 6 mei 2004.  

Indien de door de VREG toegekende gasleveringsvergunning zou worden ingetrokken of niet zou 

worden verlengd, brengt BOLT ENERGIE bv BRUGEL daar binnen 15 werkdagen van op de hoogte, 

in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7bis, § 3 van het besluit van 6 mei 2004. Indien dit 

zich zou voordoen, dient BOLT ENERGIE bv binnen 3 maanden een nieuwe vergunningsaanvraag in te 

dienen om haar activiteiten in Brussel te mogen voortzetten. 

 

4.3. De criteria met betrekking tot de ervaring, de kwaliteit van de 

organisatie en de technische bekwaamheid van de aanvrager 

Na het door BOLT ENERGIE bv ingediende dossier te hebben onderzocht, werden de volgende 

documenten, die voldoen aan de criteria met betrekking tot de ervaring, de kwaliteit van de organisatie 

en de vereiste technische bekwaamheid, voorgelegd: 

- een gedetailleerd organigram, met vermelding van een contactpersoon; 

- een beschrijving van het systeem dat voor de behandeling van klachten zal worden ingevoerd; 

- de overhandiging en de voorstelling van het ontwikkelingsplan van de activiteit in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 

Ondanks het feit dat de activiteit van BOLT ENERGIE bv op elektriciteit gericht blijft, vraagt 

de onderneming in dat verband ook een vergunning voor gas aan om haar klanten als enige 

leverancier van deze twee energiesoorten tevreden te stellen. Daarnaast is BOLT ook van plan 

om een proefproject "groen gas" te lanceren naast haar hoofdactiviteit inzake elektriciteit. 
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BOLT ENERGIE bv heeft de ambitie om de energiemarkt drastisch te veranderen door de 

groenheid van de elektriciteit aan consumenten te garanderen.  

Zonder het systeem van de garanties van oorsprong te omzeilen, biedt ze aan haar klanten 

100% groene energie van lokale producties van hernieuwbare energie aan, met een volledige 

transparantie voor wat de herkomst ervan betreft. 

De onderneming heeft niet de ambitie om als derde investeerder op te treden door haar eigen 

installaties te plaatsen, maar zal de energie aankopen die door producenten met een installatie 

wordt geproduceerd. 

Wat de beoogde klantengroep betreft, geeft de onderneming duidelijk aan dat het om B2C 

YMR gaat, dus de residentiële gebruikers. Ook al beschikt ze over een leveringsvergunning in 

Vlaanderen en Wallonië, toch is de onderneming momenteel enkel actief in Vlaanderen met 

een portfolio van 1.000 residentiële klanten. Aangezien haar model gunstig is gebleken, wil ze 

nu de Brusselse markt betreden met een levering van 2.000 Mwh in 2020 en bijna 17.000 Mwh 

tegen 2022. Ook al blijft haar activiteit op elektriciteit gericht, toch vraagt de onderneming 

ook een vergunning voor gas aan om haar klanten als enige leverancier van deze twee 

energiesoorten tevreden te stellen. Daarnaast is BOLT ook van plan om een proefproject 

"groen gas" te lanceren naast haar hoofdactiviteit inzake elektriciteit.  

 

4.4. De criteria met betrekking tot de betrouwbaarheid van de 

aanvrager 

Vrijgesteld 

4.5. De criteria met betrekking tot de economische en financiële 

draagkracht van de aanvrager 

Vrijgesteld 

4.6. De criteria met betrekking tot de bekwaamheid van de aanvrager 

om zijn verbintenissen inzake levering na te komen 

Vrijgesteld 
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5 Conclusie 

De aanvrager 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 gas. 
 

BRUGEL trekt haar advies 299 van 1 april 2020 in4 en beslist om een gasleveringsvergunning in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming BOLT ENERGIE bv toe te kennen voor een 

onbepaalde duur. 

 

 

 

* * 

* 

 

 

 

 

4 Advies 131 stelde aan de minister voor om een gasleveringsvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

aan de onderneming BOLT ENERGIE bv toe te kennen. In de tussentijd is BRUGEL bevoegd geworden om 

beslissingen te nemen over de toekenning van gasleveringsvergunningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 


