
 

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

 

ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20120706-145) 

Betreffende   

 het verzoek tot verzaking aan haar 
leveringsvergunning voor elektriciteit door  
de vennootschap Pfalzwerke 
Aktiengesellschaft in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

     

 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 grond van artikel 15 van 
het besluit van de Regering van 18 juli 2002 ter uitvoering van 
voormelde ordonnantie. 

 
  

6 juli 2012 
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I. Juridische grondslag 

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. 
 
Door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van 
haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering te wijzigen2, 
staat de Regering overigens delegatie van bevoegdheden toe aan de minister van Energie inzake 
de toekenning van leveringsvergunningen voor gas en elektriciteit en de verknochte beslissingen 
in geval van verzaking, de intrekking, de hernieuwing of de overdracht van de vergunningen. 
 

II. Analyse door BRUGEL 

Dit advies heeft betrekking op het verzoek tot verzaking aan haar vergunning voor de levering 
van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de vennootschap Pfalzwerke 
Aktiengellschaft waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 29 Kurfürstenstraβe, D-67061 
Ludwigshafen, Duitsland. 

 

BRUGEL werd in kennis gesteld van dit verzoek door een brief van Pfalzwerke Aktiengellschaft 
op 30 mei 2012.  

 

De vennootschap Pfalzwerke Aktiengellschaft beschikt over een vergunning voor de levering 
van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 22 december 2010. 

 

De vennootschap Pfalzwerke Aktiengellschaft bevoorraadt geen enkel leveringspunt voor 
elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

 

 

                                                

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, gewijzigd op 6 
mei 2004, 19 juli 2007 en 28 oktober 2010 

2 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2012 tot wijziging van het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van 
de akten van de Regering, 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 en 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 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 
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III. Conclusie 

BRUGEL stelt de Regering voor om het verzoek tot verzaking aan haar vergunning voor de 
levering van elektriciteit van de vennootschap Pfalzwerke Aktiengellschaft van 30 mei 2012 te 
aanvaarden. 
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