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Beslissing tot toekenning van een leveringsvergunning 
voor de levering van elektriciteit langs het distributienet 

in Vlaanderen 
 

 
 
De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, 
 
Gelet op artikel 17 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de leveringsvergunningen voor 
elektriciteit, 
 
 
Overwegende 
 
Dat de N.V. NUON Energy Trade & Wholesale met maatschappelijke zetel Spaklerweg 20, 1090 Amsterdam, 
hierna genoemd "de aanvrager", op 20 december 2001, bij de Vlaamse reguleringsinstantie voor de 
Elektriciteits- en Gasmarkt een aanvraag heeft ingediend tot het bekomen van een leveringsvergunning voor de 
levering van elektriciteit aan in aanmerking komende afnemers in Vlaanderen; 
 
Dat de aanvrager op vraag van de reguleringsinstantie bijkomende informatie heeft verstrekt om het 
aanvraagdossier te vervolledigen. 
 
Dat het dossier na ontvangst van het bijkomende inlichtingen m.b.t. het businessplan en het financieel plan op 12 
april 2002 volledig werd verklaard; 
 
Dat de aanvrager hierin aantoont dat hij aan de voorwaarden voldoet inzake financiële en technische capaciteit 
vastgesteld in hoofdstuk II, afdeling I van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juni 2001 met betrekking 
tot de leveringsvergunningen voor elektriciteit; 
 
Dat de aanvrager hierin eveneens aantoont te voldoen aan de voorwaarden inzake professionele betrouwbaarheid 
en inzake de capaciteit om aan de behoeften van de klanten te voldoen, zoals bepaald in hoofdstuk II, afdeling II, 
van voornoemd besluit van de Vlaamse regering; 
 
Dat de aanvrager bevestigt te voldoen aan de voorwaarden inzake de beheersmatige en juridische 
onafhankelijkheid ten opzichte van de netbeheerders, vastgesteld in hoofdstuk II, afdeling III, van hetzelfde 
besluit; 
 
Dat de aanvrager bijgevolg voldoet aan de bepalingen van artikel 2 tot 11 van het betreffende besluit; 
 
Dat de aanvrager verklaart te zullen voldoen aan de openbare dienstverplichtingen opgelegd op grond van artikel 
19,2° van het Elektriciteitsdecreet; 
 
Beslist: 
 
Artikel 1. Aan de aanvrager wordt een leveringsvergunning toegekend voor de levering van elektriciteit aan in 
aanmerking komende afnemers. 
 
De leveringsvergunning is geldig voor een onbepaalde termijn. 
 
Artikel 2. De aanvrager zal spontaan, ten laatste op 31 maart van elk kalenderjaar en voor de eerste maal op 31 
maart 2003, en verder na elke aanvraag van de VREG, de informatie verschaffen bedoeld in hoofdstuk VII van 
het besluit van de Vlaamse regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de leveringsvergunningen voor 
elektriciteit. 
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Artikel 3. De beslissing tot toekenning van de leveringsvergunning zal worden bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad en in de daartoe geëigende publicaties van de VREG. 
 
 
Voor de VREG 
 
 
Brussel, 25 april 2002, 
 
De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
André Pictoel 
 


