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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 Rechtsgrondslag 

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 2gas- 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 

Eind 2021 nam de onderneming POWERHOUSE, met ondernemingsnummer NL34203060 en 
maatschappelijke zetel te Straat van Florida 23 in 1334 PA ALMERE, NEDERLAND, 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. 

Op 21/12/2021 stuurde POWERHOUSE de volgende documenten naar BRUGEL: 

 brief in verband met de intrekking van de elektriciteits- en 
gasleveringsvergunning; 

 verklaring met betrekking tot de afwezigheid van enige gas- en 
elektriciteitsleveringsactiviteit, ondanks het feit dat de onderneming hiervoor 
een leveringsvergunning heeft sinds 2016; 

 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. 
3 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. 
4 Art. 15 elektriciteitsvergunningsbesluit, art. 15 gasvergunningsbesluit. 
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3 Analyse 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 POWERHOUSE alle informatie heeft verstrekt die toelaat te verifiëren 
dat deze voorwaarden zijn vervuld, daar deze onderneming sinds 2016 geen elektriciteits- of 
gasleveringsactiviteiten meer verricht. 

 

4 Conclusies 

POWERHOUSE 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 POWERHOUSE en trekt de leveringsvergunningen van deze onderneming voor 
gas en elektriciteit in. 
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