
 
 

 

 

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE         

IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

 

BESLISSING (BRUGEL-ADVIES-20200506-135) 

 

Betreffende de intrekking van de leveringsvergunningen van 

UNIPER BELGIUM N.V. voor gas en elektriciteit. 

Afgeleverd op grond van artikel 15 van de ordonnantie van 1 

april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest1 en van artikel 21 van de 

ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van 

de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 

 

06/05/2020 

 

  

 

1 Volledige titel: 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. 
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1 Juridische grondslag 

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

en elektriciteit, respectievelijk op grond van artikel 15 van de ordonnantie van 1 april 2004 

betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van artikel 

21 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De gas2- en elektriciteitsvergunningsbesluiten3 voorzien beide4 in de mogelijkheid voor een 

vergunninghouder om bij BRUGEL een aanvraag in te dienen voor het intrekken van zijn 

vergunning. 

Overeenkomstig de procedure die in deze besluiten is vastgelegd, aanvaardt of verwerpt 

BRUGEL de aanvraag voor het intrekken van de vergunning binnen één maand na de aanvraag. 

 

2 Voorafgaande uiteenzetting en achtergrond 

1. Eind 2019 nam de onderneming UNIPER BELGIUM N.V., met ondernemingsnummer 

BE0478242563 en maatschappelijke zetel te Jan Frans Willemsstraat 200 in 1800 Vilvoorde, 

met BRUGEL contact op om de regulator op de hoogte te brengen van haar voornemen 

om haar activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stop te zetten. 

2. Op 17 februari 2020 bezorgde UNIPER BELGIUM N.V. de volgende documenten aan 

BRUGEL: 

- Brief in verband met de intrekking van de elektriciteitsleveringsvergunning; 

- Model van het aanhangsel dat wordt gebruikt om de elektriciteitsleveringscontracten 

te beëindigen. 

3. Op 27 maart 2020 bezorgde UNIPER de volgende aanvullende documenten aan BRUGEL: 

- Verklaring op erewoord met betrekking tot de ondertekening van de aanhangsels bij 

de contracten door alle Brusselse klanten; 

- Verklaring met betrekking tot de afwezigheid van enige gasleveringsactiviteit, ondanks 

het feit dat de onderneming hiervoor een leveringsvergunning heeft; 

- Gegevens van een contactpersoon voor eventuele verdere noodzakelijke contacten. 

 

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. 

3Besluit 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. 

4 Art. 15 elektriciteitsvergunningsbesluit, art. 15 gasvergunningsbesluit. 
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3 Onderzoek en ontwikkeling 

In het elektriciteitsvergunningsbesluit en in zijn tegenhanger voor gas wordt de aanvaarding van 

de aanvraag voor het intrekken van de vergunning afhankelijk gesteld van de volgende 

voorwaarden: 

- de overdracht van de lopende contracten aan een leverancier met een 

leveringsvergunning voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

- de leverancier wiens vergunning wordt ingetrokken moet voldoen aan de in de 

ordonnantie opgelegde verplichtingen. 

BRUGEL stelt vast dat UNIPER BELGIUM N.V. alle gegevens heeft verstrekt die nodig zijn om 

na te gaan of aan deze voorwaarden is voldaan. 

Alle Brusselse klanten van UNIPER BELGIUM N.V. hebben een aanhangsel bij hun contract 

ondertekend met het oog op de overdracht ervan aan een andere leverancier. 

UNIPER BELGIUM N.V. heeft zich ertoe verbonden haar rapportageverplichtingen na te 

komen en heeft de gegevens van een contactpersoon verstrekt om de opvolging gemakkelijker 

te maken. 

 

4 Conclusies 

UNIPER BELGIUM N.V. voldoet aan de eisen voor het intrekken van haar 

leveringsvergunningen voor gas en elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

BRUGEL aanvaardt de aanvraag voor het intrekken van de vergunningen ingediend door de 

onderneming UNIPER BELGIUM N.V. en trekt de leveringsvergunningen van deze 

onderneming voor gas en elektriciteit in. 
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