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1 Juridische grondslag 

Op grond van artikel 17 van het besluit van 18 juli 2002, hierna 'elektriciteitsvergunningsbesluit', 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 vergunninghouder1. 

Voor gasleveringsvergunningen is de behandeling identiek, maar wordt ze uitgevoerd op basis van 

artikel 17 van het besluit van 6 mei 2004, hierna 'gasvergunningsbesluit' genoemd. 

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 deze 

bepalingen aan de Regering een voorstel voor de hernieuwing of de overdracht van de vergunning 

voor, naargelang het geval.  

Op grond van artikel 21 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hierna de 'elektriciteitsordonnantie' 

genoemd, is BRUGEL voortaan bevoegd voor de aflevering, de overdracht, de hernieuwing of in 

voorkomend geval de intrekking van een vergunning voor de levering van elektriciteit. Hetzelfde geldt 

voor de gasleveringsvergunningen, op grond van artikel 15 van de ordonnantie van 1 april 2004 

betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals gewijzigd door 

artikel 16 van de ordonnantie van 19 maart 20202.  

 

2 Voorafgaande uiteenzetting en achtergrond 

1. Op 30 maart 2020 heeft ENECO BELGIUM nv (BE 0683.948.879), met maatschappelijke 

zetel te Battelsesteenweg 455i, 2800 Mechelen, aan BRUGEL meegedeeld dat een akkoord 

werd bereikt over de verkoop van 100% van de aandelen van de Eneco Groep, waarvan zij 

deel uitmaakt, aan het consortium Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power. Deze 

transactie werd op 7 februari goedgekeurd door de Europese Commissie en werd officieel 

afgesloten op 24 maart 2020. 

2. De aandeelhoudersstructuur van ENECO BELGIUM nv binnen de Eneco Groep blijft 

ongewijzigd. Hetzelfde geldt voor de financiële en operationele structuur. 

  

 

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

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

de vergunning van de betrokken vergunninghouder. 

2 Volledige titel: 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 
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3. ENECO BELGIUM nv blijft na deze operatie de rechtspersoon die houder is van de 

leveringsvergunning.  Bijgevolg is, in overeenstemming met artikel 17, § 23 van het 

elektriciteitsvergunningsbesluit en artikel 17, § 3 van het gasvergunningsbesluit, de 

procedure voor de hernieuwing van de vergunning van toepassing. 

 

3 Analyse 

MITSUBISHI CORPORATION is een gediversifieerd bedrijf met 70 jaar ervaring op het gebied van 

elektriciteit en een focus op energietransitie. CHUBU ELECTRIC POWER is een belangrijke 

leverancier in Japan en op het vlak van energietransitie. 

De nieuwe aandeelhouder ondersteunt de duurzame opdracht en strategie van de Eneco Groep en wil 

de groep ondersteunen bij de internationale uitbouw van haar activiteiten inzake hernieuwbare energie, 

energielevering en energiediensten. 

In overeenstemming met artikel 17, § 2 van het elektriciteitsvergunningsbesluit en zijn tegenhanger 

voor gas moeten na de fusie door overneming de volgende criteria nageleefd blijven opdat BRUGEL 

beslist om de vergunning te hernieuwen: 

- 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. 

Volgens BRUGEL zal de transactie tussen de Eneco Groep en het consortium Mitsubishi Corporation 

en Chubu Electric Power waarschijnlijk geen negatieve invloed hebben op deze criteria. 

Ze hebben geen impact op de leveringsactiviteit van ENECO BELGIUM nv en veroorzaken geen 

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

nv. 

BRUGEL stelt het houden van een elektriciteitsleveringsvergunning en een gasleveringsvergunning door 

ENECO BELGIUM nv bijgevolg niet ter discussie. 

 

3 Art. 17. § 2 Indien Brugel oordeelt dat deze gebeurtenis geen gevolgen zal hebben voor de naleving van de in 

hoofdstuk II van dit besluit bedoelde criteria of de artikelen 8, § 1 en 9, § 2, 4° van de ordonnantie, beslist hij 

over de hernieuwing of de overdracht van de vergunning als de leveringen aan de in aanmerking komende 

afnemers respectievelijk door de oorspronkelijke houder van de vergunning of door een andere rechtspersoon 

dan de oorspronkelijke vergunninghouder worden uitgeoefend. 
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4 Conclusie 

 

ENECO BELGIUM nv 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 en zijn tegenhanger voor gas. 

Op grond van artikel 21 van de elektriciteitsordonnantie en artikel 15 van de gasordonnantie beslist 

BRUGEL bijgevolg om de leveringsvergunningen voor elektriciteit en gas van ENECO BELGIUM nv 

voor onbepaalde duur te hernieuwen. 

Deze beslissing treedt in werking op het ogenblik van haar publicatie op de website van BRUGEL. 

 

 

     * * 

            * 

 

 


