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0 Juridische context van dit verslag 

Dit document herinnert eerst en vooral aan de procedures en praktijken die in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (BHG) van kracht zijn met betrekking tot de toekenning, de 

hernieuwing, de overdracht en de intrekking van leveringsvergunningen voor gas en 

elektriciteit. De wetteksten die deze procedures in goede banen leiden, worden hierna 

vermeld. 

Het hoofddoel van dit document is het formuleren van voorstellen tot wijziging van deze 

procedures en van wetteksten die deze implementeren, uit vereenvoudigings- en 

doeltreffendheidsoverwegingen. De aldus geformuleerde voorstellen houden rekening met de 

“elektriciteitsrichtlijn1” en de “gasrichtlijn2” van het “derde pakket”. 

0.1 Lijst van wetteksten 

0.1.1 Elektriciteit 

1. Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

a. Art. 21 over de leveringsvergunningen. 

b. Art. 25bis over de verplichting om bepaalde statistische gegevens over te maken. 

2. 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. 

In hetgeen volgt, zullen we naar voormelde teksten verwijzen als de 

“elektriciteitsordonnantie” en het “elektriciteitsbesluit”. 

0.1.2 Gas 

1. Ordonnantie van 1 april 2004 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. 

a. Art. 15 over de leveringsvergunningen. 

b. Art. 19bis over de verplichting om bepaalde statistische gegevens over te maken. 

2. 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 

                                                

1 Europese richtlijn 2009/72/EG van 13/07/2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit 
en tot intrekking van richtlijn 2003/54/EG. 
2 Europese richtlijn 2009/73/EG van 13/07/2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en 

tot intrekking van richtlijn 2003/55/EG. 
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In hetgeen volgt, zullen we naar voormelde teksten verwijzen als de “gasordonnantie” en het 

“gasbesluit”. 

0.1.3 Nieuwe bepalingen 

Het “derde energiepakket” werd in juli 2009 door de Europese Commissie goedgekeurd. 

Twee teksten hebben gevolgen voor de leveringsvergunningen, namelijk: 

 De Europese richtlijn 2009/72/EG van 13/07/2009 betreffende gemeenschappelijke 

regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van richtlijn 

2003/54/EG, en  

 De Europese richtlijn 2009/73/EG van 13/07/2009 betreffende gemeenschappelijke 

regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van richtlijn 2003/55/EG. 

We zullen deze richtlijnen in het vervolg van deze tekst respectievelijk de 

“elektriciteitsrichtlijn” en de “gasrichtlijn” noemen. 

Het belangrijkste gevolg van deze richtlijnen voor de leveringsvergunningen vinden we 

wellicht terug in de inhoud van artikel 3 §4 van de “elektriciteitsrichtlijn”: 

“De lidstaten zorgen ervoor dat alle afnemers aanspraak hebben op elektriciteitsvoorziening 

door een leverancier, behoudens de toestemming van de leverancier, ongeacht de lidstaat 

waar de leverancier is geregistreerd, zolang als de leverancier de geldende handels- en 

balanceringsregels toepast. In dit verband nemen de lidstaten alle noodzakelijke 

maatregelen om te waarborgen dat administratieve procedures geen discriminatie inhouden 

ten aanzien van leveranciers die reeds in een andere lidstaat zijn geregistreerd.” 

In punt 2.1 wordt een wijziging van de procedure voorgesteld om rekening te houden met de 

tweede zin van deze paragraaf. 

De “gasrichtlijn” en de “elektriciteitsrichtlijn” stellen bovendien dat de administratieve 

procedures geen discriminatie mogen inhouden. Er wordt echter geen enkele precisering 

toegevoegd voor de houder van een vergunning, behalve dan dat de criteria gepubliceerd 

moeten worden3. Een weigering van een bouw- of exploitatievergunning voor een 

aardgasinstallatie moet aan de Europese Commissie ter informatie worden gemeld4. 

 

                                                

3 “Gasrichtlijn” 2009/73/EG, art. 4, par. 2; “elektriciteitsrichtlijn” 2009/72/EG, art. 7, par. 4. 
4 “Gasrichtlijn” 2009/73/EG, art. 4, par. 3; vreemd genoeg schrijft de “elektriciteitsrichtlijn” dit niet voor: zie art. 7, par. 4. 
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1 Analyse en ontwikkeling 

1.1 Types van vergunningen 

De “gasordonnantie” voorziet twee types van vergunningen: 

1. De klassieke vergunning die een leverancier in staat stelt om aan in aanmerking 

komende afnemers gas te leveren op een verbruikslocatie gevestigd in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, en 

2. De vereenvoudigde vergunning, wanneer de leverancier zijn financiële waarborg of 

het aantal van zijn afnemers wenst te beperken. 

Ook de “elektriciteitsordonnantie” kent deze twee types van vergunningen, maar voegt daar 

nog twee extra types aan toe: 

3. De lokale vergunning om aan de in aanmerking komende afnemers elektriciteit te 

leveren binnen een beperkt en goed afgebakend geografisch gebied, en 

4. De groene vergunning, wanneer de leverancier “groen” is, wat wil zeggen dat hij ten 

minste 50 % elektriciteit verkoopt in de vorm van in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest opgewekte groene stroom. 

Op dit ogenblik zijn er 14 leveranciers die over een klassieke leveringsvergunning voor 

elektriciteit beschikken. Voor gas zijn dat er 11. 

Van één dossier betreffende een “lokale” leveringsvergunning voor elektriciteit is het 

onderzoek lopende. 

Voor een “groene” of “vereenvoudigde” vergunning werd er nog geen enkele aanvraag 

ingediend. 

De standaardleverancier5 heeft een bijzonder statuut: Hij moet houder zijn van een klassieke 

vergunning en aangewezen zijn door de gemeenten om de continuïteit te verzekeren van de 

bevoorrading van in aanmerking gekomen afnemers, die geen andere leverancier gekozen 

hebben. Via SIBELGA hebben de gemeenten hiervoor ELECTRABEL CUSTOMER 

SOLUTIONS (ECS) aangewezen en de Regering heeft met deze keuze6 ingestemd.  

Verder dient tevens opgemerkt dat de distributienetbeheerder (DNB) in het BHG, SIBELGA, 

eveneens gemachtigd is om elektriciteit en gas te leveren als “noodleverancier”7. 

1.2 Procedure 

De procedures voor de toekenning van een vergunning zijn dezelfde voor gas en elektriciteit. 

Ze werden vastgelegd in hoofdstuk III van het “gas-” en het “elektriciteitsbesluit” en hebben 

betrekking op de “klassieke” vergunningen. 

                                                

5 Artikel 20, §, 2 van de elektriciteitsordonnantie 
6 De volledige beschrijving van dit statuut is te vinden in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 december 
2006 houdende goedkeuring van de beslissing van Sibelga van 22 maart 2004 waarbij de vennootschap Electrabel Customer 
Solutions aangeduid werd als standaardleverancier, voor gas en elektriciteit, voor de afnemers die in aanmerking zijn gekomen, 

en houdende goedkeuring van de beslissing van Sibelga van 20 februari 2006 waarbij de vennootschap Electrabel Customer 
Solutions aangeduid werd als standaardleverancier, voor gas en elektriciteit, voor de afnemers die in aanmerking komen op 1 
januari 2007. 
7 Artikel 24 bis van de elektriciteitsordonnantie 
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1.2.1 Aanvraag van een vergunning door een leverancier 

De aanvrager richt zijn aanvraag, per aangetekende brief, in drie exemplaren naar BRUGEL.  

BRUGEL 

1. brengt de Regering onmiddellijk op de hoogte van de aanvraag8, 

2. verstuurt onmiddellijk een bericht van ontvangst naar de aanvrager, en 

3. [licht de andere regulatoren onmiddellijk in via de informatie-uitwisselingsgroep 

FORBEG.]9 

Als het dossier onvolledig is, verzoekt BRUGEL de aanvrager binnen de termijn van één 

maand om bijkomende informatie. 

Wanneer het dossier volledig is, bezorgt BRUGEL de Regering een advies over de aanvraag 

binnen de termijn van één maand te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het volledige 

dossier. 

De Regering beslist over de toekenning of weigering van de vergunning binnen een termijn 

van twee maanden te rekenen vanaf de ontvangst van het advies. 

1.2.2 Formulering van een advies door BRUGEL 

Wanneer er een nieuwe vergunning wordt aangevraagd, wordt er een advies (een 

“gemotiveerd voorstel tot toekenning of weigering van de vergunning”) over de aanvraag 

geformuleerd. Bovendien voorziet artikel 17. § 1 van het “elektriciteitsbesluit” dat: 

“Wanneer een controlewijziging, een fusie of een splitsing hem betekend wordt, krachtens artikel 13, 

tweede lid, onderzoekt (de Commissie) met spoed de verenigbaarheid van deze gebeurtenis met de 

handhaving van de vergunning van de betrokken vergunninghouder.” 

De lijst van de meest recente adviezen werd in onderstaande Tabel 1 opgenomen. De huidige 

houders van een vergunning werden in Tabel 2 opgenomen. 

Tabel 1. Lijst van de laatste adviezen 

Onderneming Energie Status10  Datum Motivering 

Eneco Gas Gepubliceerd 2008-10-23 Nieuwe vergunning 

Electrabel Gas Gepubliceerd 2008-10-23 Nieuwe vergunning 

Octa+ Energie Gas Gepubliceerd 2009-07-10 Nieuwe vergunning 

Octa+ Energie Elektriciteit Gepubliceerd 2009-07-10 Nieuwe vergunning 

Distrigaz Gas Gepubliceerd 2009-08-21 Verandering van 

aandeelhouderschap 

RWE Energy Belgium  Elektriciteit Gepubliceerd 2009-09-04 Nieuwe vergunning 

                                                

8 In het “elektriciteitsbesluit” wordt de Minister aangewezen; in werkelijkheid is het de Regering die beoogd dient te worden 
(wat het “gasbesluit” ook doet), aangezien het de Regering is die de beslissing neemt, overeenkomstig art. 21 van de 
“elektriciteitsordonnantie” en art. 15 van de “gasordonnantie”. 
9 Deze stap wordt niet in de besluiten vermeld, maar er werd daartoe in onderling overleg beslist met de andere regulatoren 

om de werking van de markt in België te harmoniseren, en om meer bepaald te vermijden dat een vergunning in het ene gewest 
zou worden toegekend en in het andere zou worden geweigerd. Dit aspect wordt meer in detail besproken bij punt 1.3.1.3. 
10 Mogelijke statussen: 

1. Lopende: Dossier in behandeling bij BRUGEL. 
2. Goedgekeurd: Advies goedgekeurd door de Raad van Bestuur van BRUGEL. 

3. Gepubliceerd: BBHR gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 



 

 

Bladzijde 8 van 26 

Onderneming Energie Status10  Datum Motivering 

RWE Energy Belgium  Gas Gepubliceerd 2009-09-04 Nieuwe vergunning 

Eneco  Elektriciteit Gepubliceerd 2009-12-18 Verandering van naam 

Eneco  Gas Gepubliceerd 2009-12-18 Verandering van naam 

Electrabel Customer 

Solutions 

Elektriciteit Goedgekeurd 2009-10-16 Verandering van 

aandeelhouderschap 

Electrabel Customer 

Solutions 

Gas Goedgekeurd 2009-10-16 Verandering van 

aandeelhouderschap 

Electrabel  Elektriciteit Goedgekeurd 2009-10-16 Verandering van 

aandeelhouderschap 

Belpower International Elektriciteit Goedgekeurd 2009-10-30 Verandering van naam 

EDF Belgium Gas Goedgekeurd 2009-10-30 Nieuwe vergunning 

Gas Natural Europe Gas Goedgekeurd 2010-04-19 Nieuwe vergunning 

E.ON Energy Sales Elektriciteit Goedgekeurd 2010-04-19 Intrekking van vergunning 

Nuon Elektriciteit Lopende  Verandering van 

aandeelhouderschap 

Nuon Gas Lopende  Verandering van 

aandeelhouderschap 

GDF Gas Lopende  Verandering van 

aandeelhouderschap 

EDF Elektriciteit Lopende  Verandering van 

aandeelhouderschap 

 

Tabel 2. Lijst van de houders van een leveringsvergunning op 31 december 2009 en de door hen 

beoogde segmenten 

Leverancier Elektriciteit Gas 
Beoogd segment 

huishoudelijk KMO‟s Grote verbruikers 

Belpower International       

Distrigaz       

E.ON Belgium       

EDF Belgium       

Electrabel Customer 

Solutions  
     

Electrabel       

Endesa Energía      

Eneco België       

Essent Belgium (RWE)       

GDF Suez       

Lampiris       

Nuon Belgium       

OCTA+ Energie       

RWE Energy Belgium       

SPE (Luminus)       

Trianel Energie      

Totaal 14 11 5 11 10 
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Hierbij dient opgemerkt dat de ondernemingen Endesa Energía en Trianel Energie weliswaar 

over een leveringsvergunning beschikken sinds respectievelijk 22 maart 2007 en 3 maart 

2005, maar tot op heden nog geen energie leverden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

RWE Energy Belgium bekwam haar vergunningen op 4 september 2009, maar was op 30 mei 

2010 nog niet met haar leveringsactiviteit begonnen. 

Tabel 2 vermeldt de door de leveranciers beoogde segmenten, zoals dit door hen in kwestie 

aangekondigd werd. Deze informatie is in de tabel in het lichtgrijs aangegeven om de 

onzekere aard ervan te benadrukken. 

1.2.3 Verplichtingen voor de houder van een vergunning 

De volgende paragrafen behandelen de criteria waaraan de aanvragers van een vergunning 

dienen te voldoen, alsook de verplichtingen waaraan de houders van een vergunning, d.w.z. 

de leveranciers, onderworpen zijn. 

1.2.3.1 Voor een nieuwe aanvraag 

De aanvrager moet voldoen aan de criteria die in hoofdstuk II van het “gas-” en het 

“elektriciteitsbesluit” vermeld worden. Deze voorwaarden zijn, in beginsel, in wezen identiek 

voor beide vormen van energie. 

Er moeten tal van documenten bezorgd worden. De vermelde criteria houden verband met: 

 De professionele ervaring, de kwaliteit van de organisatie en de technische 

bekwaamheid van de aanvrager, 

 De eerbaarheid van de aanvrager, 

 De financiële bekwaamheid van de aanvrager, 

 De bekwaamheid van de aanvrager om zijn verbintenissen ten opzichte van zijn 

afnemers in verband met de levering van energie na te leven. 

De besluiten voorzien een zekere speelruimte met betrekking tot de vereiste bewijzen en 

BRUGEL stelt de leveranciers een lijst van te bezorgen stukken voor. Deze lijst wordt aan 

elke onderneming meegedeeld, die contact opneemt met BRUGEL en haar intentie kenbaar 

maakt om een dossier in te dienen. De lijst in kwestie werd opgenomen als bijlage I.  

1.2.3.2 Jaarlijkse actualisering van de dossiers 

Het “elektriciteits-” en het “gasbesluit” stellen in hun artikel 12: 

 “Uiterlijk op 31 mei van elk jaar, bezorgt elke leverancier een gedetailleerd verslag aan de 

Commissie over de wijze waarop hij tijdens het voorbije jaar de in hoofdstuk II [hoofdstuk dat de 

toekenningscriteria vermeldt] bedoelde criteria heeft nageleefd.”  

De gegevens die BRUGEL jaarlijks ontvangt, zijn over het algemeen  

 de afschriften van het strafblad van nieuwe bestuurders, 

 financiële informatie, 

 Het jaarliijks activitieitenverslag. 
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1.2.3.3 Bezorging van statistische gegevens  

Elke leverancier is ook onderworpen aan een door de ordonnanties opgelegde 

rapporteringsverplichting11. Tabel 3 vermeldt de verschillende daarbij te bezorgen gegevens 

en hun frequentie. 

Tabel 3. Statistische gegevens die elke leverancier aan BRUGEL moet bezorgen 

Type van gegevens Omschrijving Frequentie van 

verzending 

Marktgegevens Aantal EAN-punten en hun 

verbruik 

Maandelijks 

Sociale gegevens Informatie over afnemers met 

betalingsmoeilijkheden en hun 

schuld 

Zesmaandelijks 

Groene gegevens Geleverde hoeveelheid stroom Maandelijks 

(bezorgd via SIBELGA) 

Groenestroomcertificaten 

(GSC) 

Afgifte van de GSC-quota Jaarlijks 

Labels van garantie van 

oorsprong (LGO) 

Overlegging van het aantal LGO‟s 

in overeenstemming met hun 

verkoop van groene stroom 

Jaarlijks 

Energiebalans Leveringen per activiteitssector Jaarlijks 

 

Het toezenden van informatie over de door de leveranciers gehanteerde prijzen, gebeurt op 

vrijwillige basis. Deze gegevens worden maandelijks bezorgd en op de online tariefsimulator 

op de website van BRUGEL gebruikt. 

Hierbij dient opgemerkt dat voor hun activiteit in het BHG de leveranciers ook nog andere 

documenten moeten bezorgen. Deze worden in Tabel 4 vermeld. 

Tabel 4. Statistische gegevens die elke leverancier aan andere instanties dan BRUGEL dient te 

bezorgen 

Type van gegevens Omschrijving Ontvanger 

Gegevens over industriële prijzen Vragenlijsten over de elektriciteits-

/gasprijzen voor de industriële 

eindgebruikers 

FOD 

Economie 

Gegevens over huishoudelijke prijzen Vragenlijsten over de elektriciteits-

/gasprijzen voor de huishoudelijke 

eindgebruikers 

FOD 

Economie 

Monitoring Algemene informatie over de 

leveringen, de beurs, de tarieven, 

… 

CREG 

 

                                                

11 Het betreft hier artikel 25bis van de “elektriciteitsordonnantie” en artikel 19bis van de “gasordonnantie”, zoals vermeld in 

afdeling 0.1 dat de lijst van de wetteksten vermeldt. 
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1.3 Huidige vaststellingen 

Dit deel van de tekst analyseert de belangrijkste obstakels bij de toekenning van een 

vergunning en de opvolging ervan. Ook de coördinatie tussen de vier Belgische regulatoren 

komt hierin aan bod.  

1.3.1 Toekenning van een vergunning 

1.3.1.1 Groot aantal te bezorgen documenten 

Bij de toekenning van een vergunning vormt het aantal documenten dat van de kandidaat 

gevraagd wordt (Bijlage I), de eerste hindernis voor hem. De ingediende dossiers tellen vaak 

om en bij de honderd bladzijden en omvatten een groot aantal door diverse openbare 

instanties bezorgde documenten. Wanneer het om een niet-Belgische onderneming gaat of 

wanneer de bestuurders van de onderneming geen Belgen zijn, wordt het nog moeilijker. 

Sommige documenten, zoals de uittreksels uit het strafregister, zijn soms zeer moeilijk te 

verkrijgen in landen, waar dit document niet gestandaardiseerd is. Zo moet men in Duitsland 

bijvoorbeeld voor een rechter verschijnen om dit document te kunnen bemachtigen. 

Grote internationale marktspelers worden door deze administratieve last niet 

noodzakelijkerwijs gehinderd. Het kan echter wel gemakkelijk de oprichting of opkomst van 

kleine spelers ontmoedigen. 

1.3.1.2 Identieke marktspelers 

Niet alleen bij een aanvraag tot toekenning of intrekking van een leveringsvergunning wordt 

er een advies uitgebracht, ook bij een “controlewijziging, een fusie of een splitsing” gebeurt 

dat, zoals in punt 1.2.2 al werd uitgelegd. 

De energiesector in Europa kende de laatste tijd heel wat fusies, reorganisaties, enz. Uit 

Tabel 1 (pagina 7) blijkt dat meer dan de helft van de geformuleerde adviezen (11 van de 20) 

verband houden met een verandering van naam of van aandeelhouderschap. 

De marktspelers blijven dezelfde, ondanks het grote aantal controlewijzigingen en fusies. 

1.3.1.3 Meerdere regulatoren 

De energiemarkt wordt in België gereguleerd door vier verschillende regulatoren (één 

federale en drie gewestelijke). Om de volledige Belgische markt te kunnen bestrijken, moet 

een energieleverancier dus vier verschillende vergunningsaanvragen indienen. 

Bij de toekenning van een vergunning zijn de gevraagde bewijzen en de gehanteerde criteria 

voor de evaluatie van de aldus bezorgde bewijsstukken in wezen vergelijkbaar in de drie 

Gewesten. Dit heeft tot gevolg dat er gelijkaardig werk verricht wordt door de verschillende 

bevoegde instanties. En van zijn kant moet de kandidaat-leverancier niet alleen de inspanning 

leveren om drie dossiers op te stellen, doch hangt hij ook af van verschillende procedures en 

dus van verschillende termijnen om actief te kunnen worden op de markt. 

Deze situatie brengt een gevaar met zich mee. Op basis van dezelfde documenten kan een 

vergunning namelijk in het ene Gewest toegekend en in het andere geweigerd worden. Om 

een dergelijke situatie te vermijden, worden de aandachtspunten in de vergunningsdossiers 

en de belangrijke beslissingen gedeeld in de FORBEG-werkgroep “informatie-uitwisseling”. 

De belangrijkste opdrachten van deze werkgroep zijn: 
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 Elkaar wederzijds informeren over de vergunningsaanvragen 

 Gegevens centraliseren en delen 

 Informatie uitwisselen over de gehanteerde praktijken 

Deze werkgroep werkt goed. Haar doelstelling draagt bij tot de eenheid en coherentie van 

de nationale markt. Haar laatste verwezenlijking was de harmonisering van de economische 

criteria die het mogelijk maken een onderneming te evalueren. 

1.3.1.4 Toekenningscriteria 

De criteria die in het “elektriciteits-” en het “gasbesluit” bepaald werden voor de toekenning 

van een leveringsvergunning, zorgen voor een zeker kader, maar laten tegelijkertijd ook 

voldoende speelruimte. Van haar kant bepaalde BRUGEL evenmin strikte interne criteria. De 

interpretatievrijheid die hieruit voortvloeit, heeft ertoe geleid dat de dossiers op een ad hoc 

basis onderzocht worden. De aanvragen worden bij BRUGEL op een algemene manier 

geëvalueerd, zij het wel dat er net iets meer aandacht uitgaat naar de financiële en 

economische aspecten en dat de instantie haar analyse ook met de andere regulatoren deelt. 

De analyses van de andere regulatoren hebben van hun kant eveneens hun eigen sterke 

punten. Zo bezorgde de CWaPE, de Waalse regulator, ons een methode om de financiële 

draagkracht te analyseren en publiceerde de VREG, de Vlaamse regulator, een 

aanvraagformulier op zijn website. Bovendien publiceert de VREG jaarlijks ook een specifiek 

rapport, maakt ze in het kader van haar interne procedure gebruik van een beslissingsboom 

en verricht ze een regelmatige opvolging van alle leveranciers. 

1.3.2 Opvolging van de leveranciers 

De leveranciers moeten het dossier van hun vergunningsaanvraag jaarlijks actualiseren, opdat 

BRUGEL de situatie kan herbekijken (zie paragraaf 1.2.3.2).  

Per vergunning moet de regulator een dossier ontvangen. Dat resulteert in een totaal van 25 

dossiers van elk circa een honderdtal bladzijden. Het analyseren van deze grote hoeveelheid 

informatie neemt veel tijd in beslag en is eentonig werk. Als men bovendien weet dat deze 

dossiers in werkelijkheid weinig echt nuttige informatie bevatten – voor het merendeel gaat 

het immers om louter administratieve of, zoals de jaarverslagen, ook publiekelijk 

toegankelijke documenten –, mag men zich dan ook terecht vragen stellen bij het nut ervan. 

1.3.3 Meerwaarde van de analyse van BRUGEL 

Op enkele elementen na hanteren de Gewesten bijna identieke toekenningscriteria. Voor de 

leveranciers die al beschikken over een vergunning in één van de twee andere Gewesten van 

het land, kan men zich dan ook afvragen of de analyse en de adviezen van BRUGEL in feite 

wel een meerwaarde bieden. 

 

1.4 Rol van SIBELGA 

Deze afdeling buigt zich over de twee documenten die gebruikt zouden kunnen worden om 

de vergunningsprocedure te wijzigen: het toegangscontract dat door de leveranciers met 

SIBELGA gesloten wordt en het verslag van SIBELGA over de niet-discriminerende 

praktijken. 
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1.4.1 Toegangscontract met SIBELGA 

Het contract voor de toegang tot het distributienet bepaalt de voorwaarden die de relatie 

regelen tussen de distributienetbeheerder (SIBELGA) en de toegangsgerechtigde (de 

leveranciers) met betrekking tot de toegang tot het distributienet. 

Alle houders van een vergunning in het BHG moeten het toegangscontract met SIBELGA 

ondertekenen om hun afnemers van energie te kunnen voorzien. Dit contract omvat onder 

andere de door de leverancier met betrekking tot het gebruik van de distributienetten 

geboden garanties. 

De solvabiliteitscriteria en de financiële waarborgen worden uitgedrukt op vier verschillende 

manieren. De leverancier dient te voldoen aan minstens één van de vier: 

1. De leverancier beschikt over een officiële rating, van het type Standard & Poors, die 

zich boven een minimale waarde situeert; of 

2. De financiële ratio‟s (in termen van EBITDA12 en financiële schulden) situeren zich 

boven een bepaald percentage en er wordt door een andere onderneming, bij 

voorkeur de moedermaatschappij, een patronaatsverklaring13 afgeleverd; of 

3. De leverancier bezorgt een bankgarantie waarvan het bedrag berekend wordt op 

basis van de kosten voor het gebruik van het net; of 

4. Er wordt met een systeem van voorschotten gewerkt, waarbij het exacte bedrag 

achteraf berekend wordt. 

Tot op heden werd er door SIBELGA nog geen enkele aanvraag tot het bekomen van een 

toegangscontract geweigerd. 

De opvolging van de leveranciers door SIBELGA gebeurt voornamelijk op boekhoudkundige 

basis, via de betaling van de kosten voor het gebruik van het net. Een leverancier van wie de 

in de toegangsaanvraag opgenomen gegevens gewijzigd zouden worden, moet SIBELGA 

hiervan niettemin onmiddellijk op de hoogte brengen. Vervolgens heeft laatstgenoemde een 

maand de tijd om te beslissen over de wijziging of eventuele intrekking van de toegang met 

betrekking tot de betrokken leverancier. 

1.4.2 Verslag over de niet-discriminerende praktijken 

Artikel 24bis van de elektriciteitsordonnantie verplicht de distributienetbeheerder om een 

verslag over de niet-discriminerende praktijken op te stellen. De tekst luidt als volgt: 

“De distributienetbeheerder is bovendien belast met de volgende openbare 

dienstverplichtingen:  

[…] 

7° de overzending, elk jaar, aan de Commissie, van een verslag over de lijst van 

verplichtingen waarmee de distributienetbeheerder garandeert dat elke vorm van 

discriminerende praktijken wordt uitgesloten. De Commissie deelt dit verslag mede aan de 

Regering en maakt het bekend.” 

                                                

12 De EBITDA stemt overeen met de resultaten van de activiteit van de onderneming vóór aftrek van interesten, belastingen, 
afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen. 
13 In een patronaatsverklaring, ook wel “parent garantee” of “letter of comfort” genoemd, stelt een onderneming zich voor een 

andere onderneming garant in geval van bijvoorbeeld een faillissement of staking van betaling. 
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De besprekingen over dit verslag zijn begonnen. SIBELGA verwacht van BRUGEL een 

kadervoorstel, vooraleer ze dit rapport indient. Een voorstel van structuur wordt in 

paragraaf 2.2 in detail besproken. 
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2 Voorstellen 

2.1 Wijziging van de procedure 

De vaststellingen over de huidige situatie kwamen in punt 1.3 aan bod. Daarin bogen we ons 

over de waarde van de door BRUGEL verrichte analyse met betrekking tot de 

leveringsvergunningen. De redundantie tussen dit werk en het werk dat door de andere 

Gewesten verricht wordt, was het belangrijkste element van deze vaststellingen. 

De “elektriciteitsrichtlijn”14 voorziet echter dat “alle afnemers aanspraak hebben op 

elektriciteitsvoorziening door een leverancier, behoudens de toestemming van de leverancier, 

ongeacht de lidstaat waar de leverancier is geregistreerd, zolang als de leverancier de geldende 

handels- en balanceringsregels toepast. In dit verband nemen de lidstaten alle noodzakelijke 

maatregelen om te waarborgen dat administratieve procedures geen discriminatie inhouden ten 

aanzien van leveranciers die reeds in een andere lidstaat zijn geregistreerd.” 

BRUGEL stelt bijgevolg voor dat, met dit doel voor ogen, een leverancier die actief is in een 

Lidstaat van de Europese Unie of in een ander Belgisch Gewest, zijn activiteit in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest zou mogen uitoefenen na zich te hebben laten registreren en niet 

langer na de vergunningsaanvraagprocedure doorlopen te hebben. 

De bestaande procedure voor het verkrijgen van een vergunning zou voorbehouden worden 

aan leveranciers die nog nergens een vergunning zouden hebben bekomen. 

Dit zou de toegang tot de markt voor de al elders actieve leveranciers aanzienlijk 

vereenvoudigen. De financiële opvolging zou dan door SIBELGA in het kader van het verslag 

over de niet-discriminerende praktijken kunnen gebeuren, terwijl BRUGEL voor de opvolging 

van de openbare dienstverplichtingen en de door de Brusselse reglementaire teksten 

gevraagde rapporten zou instaan. Afbeelding 1: Voorstel van registratieprocedure 

                                                

14 Zie artikel 3, §, 4. 
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Intentie om energie in het 

Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest te leveren 

 De aanvrager dient zijn 

vergunningsaanvraag in 

volgens de huidige 

procedure. 

NEEN 

Aanvraag tot ondertekening van het 

toegangscontract met SIBELGA. 

JA 

Heeft de 

aanvrager elders 

een vergunning? 

 

Registratieaanvraag bij 

BRUGEL 

 

NEEN 

JA 

BRUGEL is van 

mening dat de 

vergunning van de 

aanvrager van 

hetzelfde type is 

als in het BHG 

 

De leverancier wordt geregistreerd. 

De aanvrager levert het bewijs van 

zijn vergunning alsook de 

contactgegevens van de dienst die 

hem de vergunning verleende. 
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Aanvraag tot ondertekening van het 

toegangscontract met SIBELGA. 

 

 
SIBELGA brengt BRUGEL onmiddellijk 

op de hoogte van haar met redenen 

omklede beslissing. 

 

NEEN 

Het toegangscontract wordt 

ondertekend. 

JA 

De aanvrager kan een 

beroep indienen bij 

BRUGEL in de maand die 

volgt op de beslissing van 

SIBELGA.  

SIBELGA brengt BRUGEL onmiddellijk 

op de hoogte van haar met redenen 

omklede beslissing. 

 

 

BRUGEL bezorgt de leverancier een 

samenvatting van de Brusselse 

reglementering. 

Zijn de 

financiële 

criteria 

gerespecteerd? 

 

De aanvrager mag energie 

leveren in het BHG. 
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2.1.1 Registratie versus vergunning 

Een registratie zou mogelijk zijn voor een leverancier die actief is in een andere Lidstaat van 

de Europese Unie en a fortiori in een andere deelentiteit van België. 

Een geregistreerde leverancier zou dezelfde plichten hebben als de huidige houders van een 

leveringsvergunning, namelijk: 

 De naleving van de Brusselse reglementering,  

 De naleving van de openbare dienstverplichtingen en 

 De indiening van de verslagen bij BRUGEL (Tabel 3) en aan de andere Belgische 

instanties (Tabel 4). 

SIBELGA zou BRUGEL dan de lijst van ondertekenaars van een toegangscontract bezorgen. 

BRUGEL zou voor de nieuwe leveranciers een samenvatting maken van de essentiële punten 

van de Brusselse wetgeving. Deze samenvatting zou de lijst van de wetteksten kunnen 

omvatten, waaruit voormelde essentiële punten gehaald werden, alsook een samenvatting van 

de verplichtingen van elke leverancier. Het document zou in het Frans, in het Nederlands (en 

in het Engels) opgesteld worden. 

Het voordeel van een dergelijke samenvatting is dat ze de transparantie zou bevorderen en 

de toegang tot de markt in het BHG zou vergemakkelijken. 

Alleen de opvolging van de leveranciers zou in dat geval nog uitgeklaard moeten worden, 

aangezien de door het “elektriciteits-” en het “gasbesluit” voorziene jaarlijkse actualisering 

dan niet meer op dezelfde manier zou gelden. 

Aangezien het risico van financiële problemen in eerste instantie door de DNB gedragen zou 

worden, zou SIBELGA belast kunnen worden met de evaluatie van dit risico. Het verslag over 

de niet-discriminerende praktijken zou dan gebruikt kunnen worden om deze informatie aan 

de regulator te bezorgen. Bovendien zou SIBELGA BRUGEL een kopie van de 

toegangscontracten moeten bezorgen, zodat laatstgenoemde zou weten, welke de actieve 

leveranciers zijn. 

2.1.2 Opvolging van de leveranciers 

BRUGEL zou in dat geval niet langer instaan voor de opvolging van het financiële risico van de 

leveranciers, maar zou zich voornamelijk bezighouden met 

 De kwaliteit van de aan de afnemers verleende diensten en 

 De businessplannen. 
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2.1.3 Fusies en wijzigingen van het aandeelhouderschap 

Elke leverancier is verplicht15 om BRUGEL op de hoogte te brengen van elke wijziging van 

zijn statuten, alsook van iedere controlewijziging, fusie of splitsing. Deze verplichting zou ook 

voor een geregistreerde leverancier blijven gelden. De naam en/of de gegevens van de 

leverancier zouden dan in de registratie gewijzigd worden. 

In dat geval zou het niet langer nodig zijn om telkens opnieuw een regeringsbesluit op te 

stellen voor elke controlewijziging bij de leveranciers. Dergelijke wijzigingen komen namelijk 

frequent voor, zoals ook vermeld werd bij punt 1.3.1.2. 

2.2 Inhoud van het verslag over de niet-discriminerende praktijken 

Het verslag over de niet-discriminerende praktijken van SIBELGA ten overstaan van de 

leveranciers zou de volgende elementen kunnen omvatten: 

 De manier waarop SIBELGA omgaat met de conclusies van haar financiële analyse van 

de leveranciers in het licht van de financiële criteria van het toegangscontract, bij de 

ondertekening van dit contract. 

 De bij de leverancier verrichte opvolging, bestaande uit de jaarlijkse herevaluatie van 

voormelde punten. 

 De met de leveranciers belegde vergaderingen, de onderwerpen die daarbij aan bod 

kwamen en de leveranciers die op deze vergaderingen aanwezig waren. 

 De manier waarop de leveranciers op de hoogte worden gehouden van de 

implementatie van het Technisch Reglement, en o.a. van alle wijzigingen met 

betrekking tot de MIG, zelfs de kleine veranderingen, of van de bezorging van 

gegevens over een andere drager, en van het Clearinghouse. 

 

2.3 Wijziging van de wetteksten 

Indicaties met het oog op een wijziging van de wet- en de reglementaire teksten. 

 

1. De “elektriciteits-” en de “gasordonnantie” 

 

De registratieprocedure bestaat niet in de “elektriciteits-” en de “gasordonnantie”. 

Ze kan worden gecreëerd door de invoeging van een artikel (21bis voor de 

elektriciteitsordonnantie, 15bis voor de gasordonnantie) dat de essentiële elementen van een 

dergelijke procedure bepaalt en de Regering machtigt om deze te preciseren (in de bestaande 

“leveringsvergunningsbesluiten” voor elektriciteit en gas of door er aparte besluiten voor te 

voorzien). 

                                                

15 Zie artikel 13 van het “elektriciteits-” en het “gasbesluit”. 
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In de ordonnanties zou het artikel als volgt kunnen luiden: 

“De leveranciers die over een vergunning beschikken, die door de bevoegde instantie van 

een ander Gewest of een andere Lidstaat van de Europese Unie werd toegekend, moeten 

over een door de Regering toegekende registratie beschikken om elektriciteit (gas) te leveren 

aan in aanmerking komende afnemers op een verbruikslocatie gevestigd in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. In voorkomend geval wordt deze registratie beperkt tot de groene 

levering (alleen voor de elektriciteitsordonnantie), de lokale levering, de levering van een 

maximale hoeveelheid of in functie van de voorwaarden van voormelde vergunning. 

De Regering bepaalt de criteria en modaliteiten voor de toekenning, hernieuwing, overdracht 

en intrekking van de registratie, alsook de modaliteiten met betrekking tot de levering. 

De houders van een registratie zijn aan dezelfde rechten en plichten onderworpen als de 

houders van een vergunning. 

De Regering kan de registratie van een leverancier opschorten of intrekken, die niet langer 

voldoet aan de artikelen 8 en 9, die zijn openbare dienstverplichtingen niet langer vervult of 

die niet langer beantwoordt aan de krachtens onderhavig artikel bepaalde criteria. Ze kan 

deze registratie ook beperken tot bepaalde categorieën van afnemers. 

Tot een dergelijke intrekking of beperking wordt besloten na de houder de mogelijkheid te 

hebben geboden om zijn opmerkingen mondeling of schriftelijk kenbaar te maken.” 

 

Het begin van artikel 21 (elektriciteit) en van artikel 15 (gas) zou eveneens aangepast moeten 

worden:  

“Met uitzondering van de bij artikel 21 bis (elektriciteit) – artikel 15bis (gas) beoogde 

leveranciers, dienen de leveranciers te beschikken over een leveringsvergunning (…)”.       

 

2. Het “leveringsvergunning voor elektriciteit”- en het “leveringsvergunning voor 

gas”-besluit 

 

In de uitvoeringsbesluiten van 18 juli 2002 (elektriciteit) en 6 mei 2004 (gas) zou de titel 

aangevuld kunnen worden met de vermelding van de registratie, en het huidige dispositief  – 

dat dan de inhoud van een Titel I „Over de vergunning‟ zou worden – zou aangevuld kunnen 

worden met een Titel II, „Over de registratie‟:  

 

1. “In de titel 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, worden de woorden „en van een registratie als leverancier 

van elektriciteit‟ ingevoegd na het woord „elektriciteit‟.” 

2. “In de titel van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 houdende 

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

leveringsvergunning voor gas, worden de woorden „en van een registratie als leverancier van gas‟ 

ingevoegd na het woord „gas‟.” 
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WIJZIGINGEN VAN HET “ELEKTRICITEITSBESLUIT”: 

 

1. Art. A: Het Hoofdstuk I in verband met de definities wordt “Titel I. – Definities”. 

 

2. Art. B: Bij artikel 1 wordt er een 2°bis toegevoegd,  luidende : “registratie”: de bij artikel 

21bis van de ordonnantie beoogde registratie waarover elke leverancier dient te beschikken, 

die houder is van een vergunning die werd toegekend door de bevoegde instantie van een 

ander Gewest of een Lidstaat van de Europese Unie,  met het oog op de levering van 

elektriciteit aan in aanmerking komende afnemers.” 

 

3. Art. C: Na artikel 1 wordt er een titel II ingevoegd, met als  opschrift : “Over de 

leveringsvergunning voor elektriciteit”. 

 

4. Art. D: In Titel II worden de hoofdstukken II, III, IV, V en Vbis opnieuw genummerd en 

voorzien van respectievelijk de nummers I, II, III, IV en V. 

 

5. Art. E.: “De woorden “hoofdstuk II” worden vervangen door de woorden “hoofdstuk I” in 

artikel 8, § 2, 3°, artikel 12, artikel 13, artikel 16, §§ 1 en 2 en artikel 17, §§ 2 en 3. 

 

6. Art. F. Er wordt een titel III ingevoegd na artikel 18, met als  opschrift : “Over de registratie 

als leverancier van elektriciteit”. 

  

7. Art. G. Er wordt een  Afdeling 1 ingevoegd in Titel III, met als titel: “ Afdeling 1 – 

Registratieprincipe en -procedure”. 

 

8. Art. H. Er wordt een artikel 18/1 ingevoegd in  afdeling 1,  luidende : “Art. 18/1.- Om 

elektriciteit te leveren aan in aanmerking komende afnemers in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, moet elke leverancier die houder is van een vergunning die werd toegekend door de 

bevoegde instantie van een ander Gewest of een Lidstaat van de Europese Unie, zich door 

de Regering laten registreren. 

 

9. Art. I. In dezelfde  afdeling wordt er een artikel 18/2 ingevoegd,  luidende : “Art. 18/2.- De 

aanvrager verstuurt zijn registratieaanvraag naar de Regering, ter attentie van BRUGEL. Hij 

voegt er een kopie van de leveringsvergunning waarvan hij houder is, aan toe, in 

voorkomend geval, vergezeld van een vertaling in het Frans of in het Nederlands. 

De vergunning of de documenten die de vergunning begeleiden, preciseren de voorwaarden 

en beperkingen waaraan deze vergunning onderworpen is. 

In voorkomend geval preciseert de aanvrager dat hij ook of uitsluitend geregistreerd wil zijn 

als leverancier van groene  elektriciteit, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 

17bis van onderhavig besluit. 

Elke aanvrager dient er zich formeel toe te verbinden om de Brusselse reglementering te 

respecteren, met name de bij artikel 7 van onderhavig besluit beoogde verplichting met 

betrekking tot de continuïteit van de bevoorrading, de bij de hoofdstukken IV en IVbis van 

de ordonnantie beoogde openbare dienstverplichtingen en de bij artikel 25bis van dezelfde 

ordonnantie en de bij de artikelen 12, 13 en 14 van onderhavig besluit beoogde 

rapporteringsverplichtingen ten aanzien van BRUGEL. 
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10. Art. J.  Er wordt een artikel 18/3 in dezelfde afdeling ingevoegd,  luidende : “Art. 18/3.-  De 

registratieprocedure verloopt in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 8 tot 

11 van onderhavig besluit, met uitzondering van de bepaling van artikel 8, § 2, 3°. 

Op de geregistreerde leveranciers zijn artikel 12 van onderhavig besluit, alleen met 

betrekking tot de bij de artikelen 7 en 7bis vermelde criteria, alsook de artikelen 13 en 14 

van toepassing.” 

 

11 Art. K. Er wordt een afdeling 2 ingevoegd in Titel III, met als titel: “Afdeling 2 – Verzaking 

aan een registratie, intrekking, hernieuwing en overdracht van een registratie”. 

 

12  Art. L. Er wordt een artikel 18/4 in afdling 2 ingevoegd,  luidende : “Art. 18/4.- De 

bepalingen van de artikelen 15 tot 17 van onderhavig besluit zijn,  mutatis mutandis, van 

toepassing inzake registratie.  

De verwijzing naar hoofdstuk I slaat louter op de artikelen 7 en 7bis.” 

 

13  Art. M. Er wordt een artikel 18/5 in dezelfde afdeling  ingevoegd,   luidende : “Art. 18/5.- 

Houden van de registratiedossiers. De bepalingen van artikel 18 zijn, mutatis mutandis, van 

toepassing op de registratiedossiers.” 

 

14 Art. N. De titel van hoofdstuk VII in verband met de straf-, overgangs- en slotbepalingen 

wordt als volgt gewijzigd: “Titel IV – Straf-, overgangs- en slotbepalingen”. 

 

15 Art. O. In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de woorden “van hoofdstuk IV” vervangen 

door de woorden: “van hoofdstuk III van titel II en de artikelen 12, 13 en 14 zoals van 

toepassing gemaakt op de door artikel 18/3, alinea 2 geregistreerde leveranciers.” 

 

 

 

WIJZIGINGEN VAN HET “GASBESLUIT” 

 

Aangezien het “gasbesluit” strikt parallel loopt met het elektriciteitsbesluit, zijn de aan het 

gasbesluit aan te brengen wijzigingen, identiek aan degene die hierboven uiteengezet worden. 

Bijgevolg worden de wijzigingen in kwestie hier niet opnieuw hernomen. 

 

 

 

AANVULLEND VOORSTEL TOT GEMEENSCHAPPELIJKE WIJZIGING VAN 

DE TWEE BESLUITEN 

  

Tot op heden is de instantie die de leveringsvergunningen aflevert, de Regering. Met het oog 

op een institutionele en administratieve coherentie duidt bovenstaand wijzigingsvoorstel 

dezelfde instantie aan voor de toekenning van de registraties. 

 

De procedure die dit systeem in het leven roept, zou naar de toekomst toe verlicht en 

versneld kunnen worden, als de toekenningsbevoegdheid, zowel voor de vergunningen als 

voor de registraties, aan de bevoegde Minister gedelegeerd zou worden. 

 

Mocht dit voorstel inderdaad aanvaard worden, zou de Regering, in de ordonnanties, 

gemachtigd moeten worden om haar toekenningsbevoegdheid aan de Minister te delegeren, 

en zou de Minister, in de besluiten, gemachtigd moeten worden om, eventueel “in naam van 

de Regering”, te beslissen over de toekenning of weigering van een vergunning of registratie. 
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3 Conclusies 

Na het analyseren van de verwerking van de aanvragen en de opvolging van de houders van 

een leveringsvergunning lijkt het ons verstandig om deze procedures te willen verlichten, 

zowel voor de aanvragers of houders van een vergunning als voor BRUGEL zelf.  

Onderhavig voorstel beoogt daarbij voornamelijk de registratie van nieuwe leveranciers die al 

actief zijn in de Europese Unie. Deze piste zou tot een vereenvoudiging kunnen leiden en 

tegelijkertijd de voorrechten van de overheid in stand houden, met name haar controle over 

de ondernemingen die houder zijn van een leveringsvergunning; zij zouden enkele 

omslachtige tussenstappen zien verdwijnen, maar zouden de in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest van kracht zijnde algemene voorschriften moeten blijven respecteren. 

 

* * 

* 

Marie-Pierre Fauconnier 

Voorzitster 

Pascal Misselyn 

Bestuurder 
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4 Bijlagen 

4.1 Bijlage 1: Bij een leveringsvergunningsaanvraag gestelde eisen 

Deze lijst wordt aan elke onderneming meegedeeld, die contact opneemt met BRUGEL en 

haar intentie kenbaar maakt om een leveringsvergunning aan te vragen. De inhoud ervan 

geldt zowel voor gas als voor elektriciteit. 

Identificatie van de aanvrager 

1. Naam van de aanvrager 

2. Adres van de maatschappelijke zetel van de onderneming 

3. Adres van de exploitatiezetel in België 

4. Rechtsvorm van de onderneming 

5. Handelsregisternummer 

6. De statuten van de aanvrager 

7. Contactpersoon 

 

Algemeen criterium 

8. De aanvrager moet gevestigd zijn in een land dat deel uitmaakt van de Europese 

Economische Ruimte. 

 

Criteria in verband met de professionele ervaring, de kwaliteit van de organisatie 

en de technische bekwaamheid van de aanvrager 

9. Een lijst van de leden van het personeel die taken in verband met de levering van 

elektriciteit verrichten. 

10. Lijst van de referenties, diploma‟s en professionele titels van de kaderleden van de 

onderneming, in het bijzonder diegenen die actief zijn op het vlak van de levering van 

elektriciteit. 

11. Een gedetailleerd organogram. 

12. Een lijst van de hoofdactiviteiten van de aanvrager of zijn aandeelhouders, als deze 

activiteiten op een zeker niveau van deskundigheid met betrekking tot de sector kunnen 

wijzen. 

 

Criteria in verband met de eerbaarheid van de aanvrager 

13. Recent attest dat aantoont dat de onderneming niet failliet is en zich niet onder 

gerechtelijk akkoord bevindt. Dit attest kan verkregen worden bij de Rechtbank van 

Koophandel van het arrondissement waar de zetel van de onderneming gevestigd is 

14. Uittreksel uit het strafregister betreffende de vennootschap 

15. Recente afschriften van het strafblad van elke bestuurder van de vennootschap. 

16. Attest van de RSZ betreffende de door de onderneming verschuldigde bijdragen. 

17. Attest van de directe belastingen (model 276C2), te bekomen op het lokale 

ontvangkantoor der directe belastingen. 

18. Attest van de indirecte belastingen (verklaring van het bevoegde btw-kantoor) 

 

Criteria in verband met het financiële vermogen van de onderneming 

19. Het jaarverslag van de laatste drie jaren 

20. Verslag van de commissarissen 

21. Evolutie van verschillende ratio‟s in de loop van de laatste drie jaren: 

a. Rentabiliteit van de eigen middelen 

b. Rentabiliteit van de activa 

c. Solvabiliteit 
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22. Kasstroomoverzicht 

23. Business plan voor de Belgische markt voor de volgende drie jaar: 

a. Analyse van de Belgische markt 

b. Doelstellingen op korte, middellange en lange termijn van de onderneming in 

verband met: 

i. Geleverde hoeveelheid elektriciteit 

ii. Marktaandeel voor elke categorie van afnemers 

iii. Aan de afnemers aangeboden diensten 

c. Communicatiestrategie 

d. Prijsbeleid 

e. Gedetailleerde analyse van de verkoopprijs 

f. Gedetailleerde analyse van de kosten 

g. Investeringsbeleid 

h. Financieringsmiddelen 

i. Evolutie van de omzet 

j. Lijst van de verschillende partnerschappen 

24. Rating van Standard and Poors of Moody‟s (als de onderneming een dergelijke rating kan 

voorleggen) 

 

Criteria in verband met het vermogen van de leverancier om de ten aanzien van 

de afnemers aangegane verbintenissen met betrekking tot de levering van 

elektriciteit na te komen 

25. Welke zijn de eigen productiemiddelen? 

26. Geven van een beschrijving van de middelen die door de onderneming worden ingezet 

om een evenwicht te garanderen tussen de in het net geïnjecteerde hoeveelheid energie 

en de van het net opgenomen hoeveelheid energie 

27. Beschikt de onderneming over een productiesite in België of heeft ze een akkoord met 

een Belgische producent? 

28. Beschikt de onderneming al over verbintenissen of verkoopcontracten? Zo ja, voor 

welke totale energiehoeveelheid? 
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4.2 Bijlage 2: Naam van de in dit document vermelde wetteksten 

Ten behoeve van de leesbaarheid gebruiken we niet het volledige opschrift van de in dit 

document vermelde wetteksten. Hieronder vindt u een lijst van de ter zake gebruikte namen. 

Naam Originele titel 

“Elektriciteitsordonnantie” Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van 

de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

“Gasordonnantie” Ordonnantie van 1 april 2004 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 

“Elektriciteitsbesluit” 

 

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 

“Gasbesluit” 

 

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 

“Elektriciteitsrichtlijn” Europese Richtlijn 2009/72/EG van 13/07/2009 betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 

elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG 

“Gasrichtlijn” Europese Richtlijn 2009/73/EG van 13/07/2009 betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 

aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG 

 

* * * 

 


