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VOORAFGAANDE UITEENZETTING 
 

Artikel 21 van de ordonnantie van 19 juli 2001 met betrekking tot de organisatie van 

de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna “de ordonnantie”) 

bepaalt in zijn eerste lid dat : 

“De leveranciers dienen te beschikken over een leveringsvergunning toegekend 

door de Regering om de in aanmerking komende klanten elektriciteit te leveren 

voor een locatie gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.” 

Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 bepaalt de 

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

een leveringsvergunning voor elektriciteit (B.S., 6 november 2002). 

 

Het dossier ten einde een leveringsvergunning voor elektriciteit te verkrijgen in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd van de N.V. LUMINUS (hierna “LUMINUS”) 

op 22 januari 2003 door de Dienst Regulering van het BIM (hierna de “Dienst”) 

ontvangen. 

 

Hierop werd door de Dienst, op 29 januari 2003, een ontvangstbewijs aan LUMINUS 

toegestuurd. 

 

Aan de Minister werd, zoals voorgeschreven door art 8 §3 van het eerder aangehaalde 

besluit, op 6 februari 2003 een kennisgeving gericht om hem ervan op de hoogte te 

brengen van de ontvangst van dit dossier. 

 

OPMERKINGEN 
Opmerkingen met betrekking tot het Besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 
 

1. Met betrekking tot het algemeen criterium 

 

LUMINUS, met maatschappelijk zetel te Gouverneur Verwilghensingel, 32, 3500 

Hasselt, is gevestigd in een land van de Europese Economische Ruimte. 

 

2. De criteria met betrekking tot de ervaring, de kwaliteit van de organisatie, en 

de technische capaciteiten 

 

LUMINUS heeft alle gevraagde documenten geleverd. Deze bevatten een lijst van 

de kaders van de onderneming, met hun diploma’s, een gedetailleerd organigram 

en een lijst met de voornaamste activiteiten van de aanvrager. Na onderzoek is de 

Dienst tot de conclusie gekomen dat de vennootschap over een voldoende ervaren 

en bekwaam personeel beschikt om zijn opdracht als energieleverancier te 

volbrengen. 

 

3. De criteria met betrekking tot de eerbaarheid van de aanvrager 

 

LUMINUS heeft de Dienst de documenten overgemaakt die aantonen dat ze zich 

niet in een staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevinden, en dat er geen 



daartoe leidende procedure hangende is. Daarnaast heeft LUMINUS ook de 

documenten overgemaakt die aantonen dat de sociale en fiscale verplichtingen 

nageleefd werden. Tenslotte werden door LUMINUS ook de documenten 

geleverd om aan te tonen dat ze de vijf voorgaande jaren geen voorwerp hebben 

uitgemaakt van een veroordeling met gezag van gewijsde die hun professionele 

integriteit zou kunnen aantasten. 

 

4. Criteria met betrekking tot de economische en financiële capaciteit 

 

Daar LUMINUS een zeer jonge onderneming is, is het moeilijk deze criteria 

grondig te analyseren. LUMINUS levert ons inziens echter voldoende (een 

bankverklaring en een ruim voldoende maatschappelijk kapitaal) garanties met het 

oog op de taak die het zich voorneemt. LUMINUS heeft bovendien geen externe 

schulden, hetgeen de risico’s op insolvabiliteit vermindert. Een bijkomende 

garantie is bovendien dat LUMINUS kan steunen op de ervaring van zijn 

aandeelhouders m.n. de intercommunales en CENTRICA. 

 

5. Criteria met betrekking tot de bekwaamheid zijn verplichtingen inzake de 

levering na te komen 

 

Om zich te verzekeren van zijn bekwaamheid om aan de behoeften van zijn 

klanten te kunnen voldoen heeft LUMINUS een akkoord gesloten met SPE voor 

de levering van elektriciteit. SPE zal bovendien de rol van 

evenwichtsverantwoordelijke spelen voor LUMINUS. 

 

Opmerkingen met betrekking tot artikel 8 van de ordonnantie van 19 juli 
2001 
 

Hoewel dit geen criterium is dat geëvalueerd dient te worden bij de toekenning van 

een leveringsvergunning, wenst de Dienst op te merken dat op dit ogenblik 

LUMINUS geen banden heeft met de distributienetbeheerder en dat er dus voorlopig 

geen gevaar is dat LUMINUS het artikel 8 van de ordonnantie schendt. 

 

CONCLUSIE 
Gelet op het feit dat de aanvrager aan de criteria van het besluit van 18 juli 2002 

houdende de criteria en de procedure tot toekenning, overdracht, hernieuwing en 

intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest voldoet; 

 

stelt de Dienst de Regering voor een leveringsvergunning voor elektriciteit in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe te kennen aan de naamloze vennootschap 

LUMINUS voor een onbepaalde duur, vanaf de kennisgeving bij aangetekende brief 

van het toekenningsbesluit aan LUMINUS. 


