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I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING 
 

 

- Artikel 21 eerste lid van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaalt 

luidt als volgt:  

 

« 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). 

 

Dit besluit vertrouwt aan de Dienst Regulering van het B.I.M. – hierna de "Dienst" 

genoemd - de zorg toe om de aanvraagdossiers voor een vergunning te onderzoeken 

en een gemotiveerd voorstel voor toekenning of weigering van de vergunning te 

bezorgen aan de Minister
1
.  

 

- De onderneming Lampiris NV – hierna de "aanvrager" genoemd – heeft, per 

brief van 28 mei 2004, bij de Dienst Regulering een aanvraag ingediend voor een 

leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Deze dienst is effectief in het bezit gekomen van het dossier van de aanvrager op 1 

juni 2004 en heeft hiervan officieel de ontvangst bevestigd via een schrijven van 8 

juni 2004. 

 

Op 3 juni 2004 bracht de Dienst overigens ook de Minister op de hoogte van de 

indiening van de genoemde aanvraag, zoals artikel 8, § 3 van het bovengenoemde 

besluit voorschrijft. 

 

- Na een eerste onderzoek van het dossier, heeft de Dienst Regulering op 1 juli 

2004 per brief om bijkomende inlichtingen gevraagd: deze hadden met name 

betrekking op de organisatie van de aanvrager, zijn  business plan en de verschillende 

contracten die werden gesloten tussen de aanvrager, zijn evenwichtsverantwoordelijke  

en de handelsagenten.  

 

- Bij analyse van de documenten die als antwoord hierop werden bezorgd op 19 

juli 2004, wenste de Dienst nog verduidelijkingen te bekomen over de 

kaderovereenkomst die ondertekend werd tussen de aanvrager en de onderneming 

ONS Energie, en de " letter of comfort" opgesteld door genoemde onderneming. 

 

- Het verzoek om deze verduidelijkingen werd op 7 augustus 2004 aan de 

aanvrager overgemaakt en toegelicht tijdens een vergadering die plaatsvond op vraag 

van hemzelf op 9 augustus 2004. 

 

- De verwachte elementen werden aan de Dienst bezorgd op 20 september 2004. 

                                                 
1
 die bevoegd is voor Energie.  
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II. ALGEMENE OPMERKING 
 

 

De Dienst merkt op dat de onderneming Lampiris NV tijdens haar rechtstreekse 

contacten met de Dienst altijd gestreefd heeft naar transparantie en samenwerking en 

dat zij gepast reageerde op de vragen om bijkomende informatie die aan haar werden 

gericht. 

 

 

III. ONDERZOEK VAN DE CRITERIA  
 

 

1. Met betrekking tot het algemeen criterium 

 

De aanvrager, met hoofdkantoor gevestigd te rue Monchamps 33 in 4052 Beaufays, is 

gevestigd in België, een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische 

Ruimte. 

 

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

de technische bekwaamheden van de aanvrager 

 

De aanvrager heeft alle gevraagde documenten overgemaakt. Deze bevatten een lijst 

van de kaderleden van de onderneming met hun diploma’s en professionele ervaring, 

een gedetailleerd organigram en een lijst van zijn voornaamste activiteiten.  

 

Uit het onderzoek van deze documenten blijkt dat de werking van de onderneming, 

die zowel actief is in de energiesector als in de telecommunicatiesector, uitsluitend 

steunt op twee beheerders, wier beroepservaring in de elektriciteitssector beperkt is.  

 

De aanvrager neemt evenwel niet de technische aspecten in verband met de 

elektriciteitsmarkt voor zijn rekening. 

 

Hiervoor kan hij namelijk rekenen op een externe partner, de onderneming ONS 

Energie
2
, die zowel zal instaan voor de elektriciteitsvoorziening als voor het beheer 

van het evenwicht voor de klanten van de aanvrager.  

 

Deze onderneming, die zeer bedrijvig is op de Nederlandse markt, is door de 

beheerder van het transportnet (ELIA) reeds erkend als een speler die de rol van 

evenwichtsverantwoordelijke kan vervullen.  

 

Bovendien zal de aanvrager een beroep doen op resellers en dealers om zijn 

activiteiten op commercieel vlak te ontwikkelen. 

 

                                                 
2
 De onderneming ONS Energie maakt deel uit van de ONS Groep. Deze onderneming is actief op het 

vlak van leefmilieu, energie, recycling, netwerkbeheer, enz…. In 2003 haalde de onderneming ONS 

Energie een omzetcijfer van meer dan 25.000.000 €.  
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Tot slot, wat de behandeling van klachten betreft, wil de aanvrager – die aangesloten 

is bij de Beroepsvereniging der Directe Verkoop
3
- gaan samenwerken met een 

gespecialiseerd "call center".   

  

Op voorwaarde dat het eigen personeel van de aanvrager zich enkel moet 

bezighouden met de taken in verband met het administratief beheer van de klanten 

(facturering, gegevensverwerking, opvolging van de wetgeving, …) zou de structuur 

van de aanvrager, hoewel deze licht is, toch moeten volstaan.  

 

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

 

De aanvrager heeft de Dienst de documenten overgemaakt die aantonen dat hij zich 

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

daartoe leidende procedure hangende is.  

 

Daarnaast heeft de aanvrager ook de documenten overgemaakt die aantonen dat de 

sociale en fiscale verplichtingen nageleefd werden.  

 

Tenslotte werden door de aanvrager ook de documenten bezorgd die aantonen dat 

noch de vennootschap Lampiris NV, noch de leden van haar raad van bestuur de vijf 

voorgaande jaren het 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 bekwaamheid van de 

aanvrager 

 

Aangezien de aanvrager pas recent werd opgericht, is een beoordeling van zijn 

financiële bekwaamheden op basis van ratio's (rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit) 

niet mogelijk. Wegens dezelfde reden kon de aanvrager overigens niet de jaarbalansen 

van de afgelopen drie boekjaren voorleggen.  

 

Bijgevolg berust de enige mogelijke analyse van de financiële capaciteiten op het 

business plan van de aanvrager.  

 

Aangezien de opstelling van een business plan steunt op geraamde en niet op 

gerealiseerde cijfers, is het uitermate delicaat zich uit te spreken over de financiële 

bekwaamheden en de leefbaarheid van de aanvrager op middellange en lange termijn. 

Men kan hoogstens een oordeel geven over het realistisch karakter van de 

uitgangspunten. 

 

In dat opzicht werd de Dienst niet overtuigd door de opeenvolgende versies van het 

ingediende business plan.  

 

                                                 
3
 Deze instantie hangt rechtstreeks af van Fedis (Belgische Federatie van distributieondernemingen). 

Het lidmaatschap impliceert onder andere voor de aangesloten onderneming dat ze een strikte 

deontologische code naleeft en biedt de consumenten in geval van geschil de mogelijkheid om een 

beroep te doen aan een gratis bemiddelingsdienst.  
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De financiële bekwaamheden van de aanvrager lijken namelijk relatief gering in 

vergelijking met de geplande kosten alsook voor het opvangen van eventuele 

betalingsproblemen
4
.  

Daarenboven verschillen het omzetcijfer in verband met de levering van elektriciteit 

van het ene business plan tot het andere.  

 

Al kunnen we de schommeling van het omzetcijfer als positief beschouwen omdat dit 

betekent dat er rekening is gehouden met de vertraging in verband met de toekenning 

van de vergunning, geldt dit niet wat de verlaging van de kosten betreft.  

 

Sommige hiervan werden namelijk drastisch verlaagd in de tweede versie van het 

business plan, waardoor de onderneming slechts een zeer beperkte bewegingsmarge 

overhoudt. 

 

Daarom wenste de Dienst dat een "letter of comfort" van een solidere onderneming 

zou worden bezorgd.  

 

ONS Energie was bereid de aanvrager een dergelijke brief te bezorgen, waarmee het 

zich ertoe verbond de technische aspecten van de activiteiten van de aanvrager te 

beheren, maar ook, in geval van problemen, hem financieel bij te staan zodat hij zijn 

activiteiten kan voortzetten.  

 

Dankzij deze verbintenis biedt de aanvrager dus voldoende financiële waarborg 

gedurende de startperiode van zijn activiteiten.  

 

5. Criteria met betrekking tot de bekwaamheid van de aanvrager zijn 

verplichtingen ten aanzien van zijn klanten in verband met de levering van 

elektriciteit na te komen. 

 

De aanvrager beschikt niet over eigen productiecapaciteit, in België noch in het 

buitenland, en is geen lid van een elektriciteitsbeurs. Het is eveneens dankzij een 

contract met de onderneming ONS Energie
5
 dat hij in staat zal zijn zijn klanten te 

bevoorraden.  

 

 

IV. CONCLUSIE 
 

 

De Dienst meent dat, ondanks de beperkte eigen capaciteiten op technisch en 

financieel vlak, de aanvrager voldoende elementen heeft aangevoerd om a-priori te 

voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in het besluit van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002.  

 

De Dienst stelt dan ook de Regering voor een leveringsvergunning voor elektriciteit in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe te kennen aan de vennootschap Lampiris NV, 

en dit voor onbepaalde duur. 

                                                 
4
 ook al zou het door de aanvrager voorziene factureringssysteem moeten toelaten 

liquiditeitsproblemen als gevolg van "wanbetalers" te voorkomen. 
5
 die wel over productiemiddelen beschikt en op de beurs opereert. 
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