
 1

DIENST REGULERING 

 

 

ADVIES  
  DR -041206-31 

   

 

Betreffende 
 

 

 

De toekenning van een leveringsvergunning 

voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest aan de vennootschap Luminus NV 
 

 

gegeven op basis van artikel 15 van de ordonnantie 

van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de 

gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 

van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering van 6 mei 2004, genomen in toepassing 

hiervan.   

 

 

 

 

 

 

6 december 2004 

 
       

 
Gulledelle 100 

1200 BRUSSEL 

Tel. : 02/775.76.91 

Fax : 02/775.76.79 

e-mail : regulenergy@ibgebim.be 



 2

I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING 
 

 

1.1. Artikel 15 eerste lid van de ordonnantie van 1 april 2004 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 luidt als volgt :  

 

«De leveranciers dienen te beschikken over een leveringsvergunning toegekend door 

de Regering om aan in aanmerking komende afnemers gas te leveren op een 

verbruikslocatie gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.» 

 

1.2. Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 (hierna 

“het besluit”) bepaalt de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, 

overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas. 

 

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.  

 

1.3. De naamloze vennootschap Luminus – hierna de "aanvrager" genoemd – heeft 

op 8 november 2004 bij de Dienst een aanvraag ingediend voor een 

leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

De Dienst heeft hiervan officieel de ontvangst bevestigd via een schrijven van 12 

november 2004. 

 

Op dezelfde datum werd overigens ook de Minister op de hoogte gebracht van de 

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

besluit voorschrijft. 

 

Na een eerste vluchtige analyse heeft de Dienst Regulering aan Luminus gevraagd 

bijkomende inlichtingen te verstrekken. Deze inlichtingen werden per fax aan de 

Dienst bezorgd op 6 december 2004.  

 

 

II. ALGEMENE OPMERKING 
 

 

Luminus is reeds houder van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

 

III. ADVIES  
 

 

2.1. Na grondige analyse van het volledige dossier, blijkt ontegensprekelijk uit het 

door de Dienst onderzochte dossier dat de aanvrager voldoet aan alle criteria – inzake 
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vestigingsplaats, financiële toestand, ervaring, organisatie, evenals technische, 

economische en financiële bekwaamheden – die vermeld worden in het besluit van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004.  

  

2.2. De Dienst stelt de Regering voor een leveringsvergunning voor gas in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe te kennen aan Luminus NV, en dit voor 

onbepaalde duur. 
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