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Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming Ecopower cvba. 
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besluit van 18 juli 2002 van de Brusselse Hoofdstedelijke 
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1 Rechtsgrondslag 

De ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaalt in haar artikel 30bis, § 2, ingevoegd door artikel 56 van 
de ordonnantie van 14 december 2006, wat volgt: 

Op grond van artikel 21 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hierna "elektriciteitsordonnantie" genoemd, 
dienen de leveranciers over een leveringsvergunning te beschikken om aan in aanmerking komende 
afnemers elektriciteit te leveren op een verbruikslocatie gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.  
 
Diezelfde bepaling voorziet in de mogelijkheid om te beschikken over een leveringsvergunning die 
beperkt is tot: 
 1° ofwel een maximumhoeveelheid elektriciteit, als ze hun financiële waarborg wensen te beperken; 
 2° ofwel bepaalde categorieën afnemers; 
 3° ofwel hun eigen bevoorrading, met inbegrip van bevoorrading van hun dochterondernemingen. 
 
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 
leveringsvergunningen voor elektriciteit 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 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 Inleiding 

Op 2 november 2022 diende de vennootschap Ecopower cvba, met maatschappelijke zetel te 
Posthoflei 3 b3, 2600 Berchem en met ondernemingsnummer 0445.389.356, bij BRUGEL een 
dossier in tot aanvraag van een beperkte leveringsvergunning voor elektriciteit voor een 
maximumhoeveelheid elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Zoals bepaald door de wet, werd op 3 november 2022 een ontvangstbevestiging gestuurd naar 
Ecopower cvba. Op 8 november 2022 werd bijkomende informatie opgevraagd en op 21 
november 2022 vond er een vergadering plaats tussen Ecopower cvba en BRUGEL. 

3 Analyse en ontwikkeling 

3.1 Algemene opmerkingen 

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

3.2 Analyse van de criteria 

3.2.1 Wat betreft het algemeen criterium 

De vennootschap Ecopower cvba (ondernemingsnummer 0445.389.356), met 
maatschappelijke zetel te Posthoflei 3 b3, 2600 Berchem, België, is gevestigd in een land dat 
deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte. 

3.2.2 Vrijstelling van bepaalde criteria voor de toekenning van een 
elektriciteitsleveringsvergunning 

De vennootschap Ecopower cvba beschikt sinds 2 april 2002 over een 
elektriciteitsleveringsvergunning in het Vlaams Gewest en sinds 18 maart 2022 over een 
beperkte elektriciteitsleveringsvergunning in het Waals Gewest. 

- Deze vergunningen zijn op 8 november 2022 nog steeds van kracht. BRUGEL is van 
oordeel dat deze vergunningen gelijkwaardig zijn. Ecopower cvba is dus vrijgesteld van 
bepaalde toekenningscriteria, conform artikel 7ter van het besluit van 18 juli 2002. Deze 
criteria zullen geen deel uitmaken van een beoordeling door BRUGEL :  

- Met betrekking tot de ervaring, de kwaliteit van de organisatie en de technische 
bekwaamheid van de aanvrager. 

- Met betrekking tot de eerbaarheid van de aanvrager. 

- Met betrekking tot de economische en financiële bekwaamheid van de aanvrager. 

- Met betrekking tot de bekwaamheid van de aanvrager om zijn verbintenissen inzake 
levering na te komen. 

Bovendien, in overeenstemming met artikel 21 van de elektriciteitsordonnantie, heeft de 
aanvraag van de vennootschap Ecopower cvba betrekking op een leveringsvergunning die 
beperkt is tot een maximumhoeveelheid van 1 GWh/jaar.  
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3.2.3 Wat betreft de beslissing van de betrokken entiteit die een leveringsvergunning 
aan de aanvrager heeft uitgereikt 

De aanvrager heeft ons de kopieën bezorgd van de beslissingen tot toekenning van een 
leveringsvergunning door de VREG en de CWAPE. 

3.2.4 Wat betreft de afgifte van een gedetailleerd organigram van de activiteit in België 
met vermelding van de referenties van een contactpersoon 

De aanvrager heeft een gedetailleerd organigram van de activiteit in België met vermelding van 
de referenties van een contactpersoon toegestuurd.  

3.2.5 Wat betreft de beschrijving van de maatregelen die hij op het vlak van zijn interne 
organisatie heeft genomen om het bestaan van een klachtenbehandelingsdienst te 
verzekeren zoals bedoeld in artikel 25quattuordecies, § 4, van de ordonnantie. 

De aanvrager zal in 2023 een onderzoek voeren naar de mogelijkheid om zijn eerste klanten 
in Brussel te verwerven. Hij heeft echter al een efficiënte klantendienst in Vlaanderen die ook 
de eventuele vragen en/of klachten van de toekomstige klanten in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest kan behandelen.  

3.2.6 Wat betreft de afgifte en de presentatie van het plan voor de ontwikkeling van de 
activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met inzonderheid de volgende 
elementen: beoogde clientèle, begindatum van de activiteit, geraamd 
leveringsvolume 

De aanvrager heeft om te beginnen de bedoeling om de injectie van de FV-projecten op 
Brusselse daken in zijn BRP-portefeuille te verwerven en deze energie te verdelen bij de 
Vlaamse coöperanten. Deze activiteit zal in december 2022 of januari 2023 worden opgestart 
(in functie van de uitvoering van de FV-projecten). 

In Brussel zal de aanvrager zich meer bepaald richten op organisaties met een specifiek profiel, 
zoals ondernemingen met ecologische ambities, aan dewelke hij nieuwe projecten van 
hernieuwbare energie zal voorstellen; daarnaast zal hij aan deze ondernemingen voorstellen de 
energie te leveren die zij verbruiken terwijl zij zelf de terreinen voor projecten ter beschikking 
zullen stellen.  

Ecopower meent dat haar levering tijdens de komende 3 jaar zal toenemen maar zou, zonder 
bijkomende projecten, onder het niveau van één GWh per jaar blijven. Daarom vraagt ze een 
vergunning aan die beperkt is tot deze jaarlijkse hoeveelheid aan elektriciteit. 
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4 Beroep  

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij het Marktenhof van Brussel in 
overeenstemming met artikel 30undecies van de elektriciteitsordonnantie. 

Deze beslissing kan ook het voorwerp uitmaken van een klacht tot heroverweging bij BRUGEL 
in overeenstemming met artikel 30decies van de elektriciteitsordonnantie; deze klacht heeft 
geen opschortende werking.  

 

5 Conclusies 

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 elektriciteit. 

Bijgevolg kent BRUGEL aan de vennootschap Ecopower cvba 0445.389.356 een 
elektriciteitsleveringsvergunning toe, beperkt tot 1 GWh / jaar, voor professionele klanten in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor onbepaalde duur. 

* * 

* 
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