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ADVIES 
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betreffende 
 

 

 

de overname van de activiteit van het filiaal EDF 

Belgium door de onderneming EDF Belgium NV 
 

 

gegeven op basis van artikel 17 van het Regeringsbesluit 

van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot 

toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van 

een leveringsvergunning voor elektriciteit.    
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I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING 
 

 

1.1. Artikel 17 luidt als volgt: 

 

"Art. 17 § 1. Wanneer een controlewijziging, een fusie of een splitsing hem betekend wordt, 

krachtens artikel 13, tweede lid, onderzoekt de Dienst met spoed de verenigbaarheid van deze 

gebeurtenis met de handhaving van de vergunning van de betrokken vergunningshouder. 

 

§2. Indien de Dienst oordeelt dat deze gebeurtenis geen gevolgen zal hebben op de naleving 

van de in Hoofdstuk II van dit besluit bedoelde criteria of de artikelen 8 en 9, vierde lid, van 

de ordonnantie, stelt hij, binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de betekening 

bedoeld in § 1, aan de Minister de hernieuwing of de overdracht van de vergunning voor. 

 

De Dienst stelt de hernieuwing of de overdracht van de vergunning voor als de leveringen 

aan de in aanmerking komende afnemers respectievelijk door de oorspronkelijke houder van 

de vergunning of door een andere rechtspersoon dan de oorspronkelijke vergunninghouder 

worden uitgeoefend. 

 

§3. […] 

 

§4. De Regering beslist over de hernieuwing, de overdracht of de intrekking van de 

vergunning binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de ontvangst van het 

gemotiveerd voorstel van de Dienst. 

 

De Regeringsbeslissing wordt, onverwijld en per aangetekende brief, aan de oorspronkelijke 

vergunninghouder betekend en, in voorkomend geval, ook aan de nieuwe houder van de 

vergunning. Deze beslissing en de datum waarop ze ingaat, wordt bij uittreksel in het 

Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

 

12. Het filiaal EDF Belgium – hierna de "aanvrager" genoemd – kondigde op 15 maart 

2005 per aangetekend schrijven aan de Dienst de overname aan van zijn activiteit door de 

naamloze vennootschap EDF Belgium NV. 

 

De Dienst is officieel in het bezit gekomen van het dossier op 17 maart 2005. 

 

De overname van de activiteit zal plaatsvinden in een zeer nabije toekomst, namelijk op 1 mei 

2005. 

 

II. VOORSTEL 

 

Aangezien de onderneming stelt dat de overdracht van de activiteit geen invloed heeft op de 

naleving van de toewijzingscriteria voor de leveringsvergunning voor elektriciteit. 

 

Aangezien de naleving van de criteria elk jaar opnieuw wordt onderzocht op basis van een 

dossier dat uiterlijk op 31 mei van elk jaar aan de Dienst moet worden bezorgd. 

 

Stelt de Dienst aan de Regering voor de leveringsvergunning voor elektriciteit, voorheen 

toegekend aan de Openbare Instelling van Industriële en Commerciële Aard EDF, over te 

dragen aan de onderneming naar Belgisch recht EDF Belgium NV.  


