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I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING 
 
 
1.1. Artikel 17 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 
juli 2002 dat werd genomen in uitvoering van artikel 21 van de ordonnantie van 19 
juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, 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 vergunninghouder. 
  
§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 het ontvangen 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.” 
 
1.2. Artikel 17 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 
mei 2004 dat werd genomen in uitvoering van artikelen 15, 23 §2 en 26 van de 
ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 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 vergunninghouder. 
  
§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 6 en 7, 
vierde lid, van de ordonnantie, stelt hij, binnen een termijn van één maand te rekenen 
vanaf de betekening bedoeld in § 1, aan de Regering de hernieuwing of de overdracht 
van de vergunning voor. 
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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 het ontvangen 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.” 
 
1.3. Op 30 juni 2005 heeft de vennootschap Luminus NV de Dienst bij 
aangetekend schrijven in kennis gesteld van een transactie die wijzigingen aanbrengt 
aan haar statuten en haar controlestructuur. De Dienst is officieel in het bezit van deze 
kennisgeving sinds 1 juli 2005. 
 
Op 28 september 2005 heeft de vennootschap Luminus NV de Dienst bij aangetekend 
schrijven een afschrift bezorgd van het proces-verbaal van de buitengewone algemene 
vergadering die door Luminus NV op die dag werd gehouden en die de eerder 
aangekondigde wijzigingen aanbracht aan haar statuten en haar controlestructuur. 
Sinds 5 oktober 2005 is de Dienst officieel in het bezit van het dossier dat de nieuwe 
statuten van Luminus NV bevat. 
 
1.4. Op 30 juni 2005 heeft de vennootschap S.P.E. NV de Dienst bij aangetekend 
schrijven in kennis gesteld van een transactie die wijzigingen aanbrengt aan haar 
statuten en haar controlestructuur. De Dienst is officieel in het bezit van deze 
kennisgeving sinds 1 juli 2005. 
 
Op 23 februari 2006 heeft de vennootschap S.P.E. NV de Dienst bij aangetekend 
schrijven een afschrift bezorgd van de statuten gecoördineerd op 28 september 2005.  
Sinds 28 februari 2006 is de Dienst officieel in het bezit van het dossier dat de nieuwe 
statuten van S.P.E. NV bevat. 
 
1.5. Op 29 juni 2005 heeft de vennootschap ALG Négoce NV de Dienst bij 
aangetekend schrijven in kennis gesteld van een transactie die wijzigingen aanbrengt 
aan haar statuten en haar controlestructuur. De Dienst is officieel in het bezit van deze 
kennisgeving sinds 22 juli 2005. 
 
Op 24 februari 2006 heeft de vennootschap ALG Négoce NV de Dienst bij 
aangetekend schrijven een afschrift bezorgd van de nieuwe statuten. Sinds 1 maart 
2006 is de Dienst officieel in het bezit van het dossier dat de nieuwe statuten van 
ALG Négoce NV bevat. 
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1.6. Op 6 maart 2006 heeft de vennootschap City Power NV de Dienst er bij 
aangetekend schrijven van in kennis gesteld dat de statuten van City Power NV niet 
werden gewijzigd door de hierboven beschreven wijzigingen. De Dienst is officieel in 
het bezit van deze kennisgeving sinds 7 maart 2006. 
 
II. VOORSTEL 
 
Aangezien de vennootschap Luminus NV ons meldt dat de wijzigingen geen invloed 
hebben, noch op de naleving van de toekenningscriteria voor de leveringsvergunning 
voor elektriciteit, noch op de naleving van de erkenningscriteria voor de 
leveringsvergunning voor gas; 
 
Aangezien de vennootschap S.P.E. NV ons meldt dat de wijzigingen geen invloed 
hebben op de naleving van de toekenningscriteria voor de leveringsvergunning voor 
elektriciteit; 
 
Aangezien de vennootschap ALG Négoce NV ons meldt dat de wijzigingen geen 
invloed hebben op de naleving van de toekenningscriteria voor de 
leveringsvergunning voor gas; 
 
Aangezien de vennootschap City Power NV ons meldt geen controle- of 
structuurwijziging te hebben ondergaan; 
 
Aangezien de naleving van de criteria voor elke houder van een leveringsvergunning 
elk jaar opnieuw wordt geanalyseerd op basis van een dossier dat uiterlijk op 31 mei 
van elk jaar moet worden ingediend bij de Dienst;  
 
Stelt de Dienst de Regering voor de leveringsvergunning voor elektriciteit te 
hernieuwen die eerder werd toegekend aan de naamloze vennootschap Luminus NV. 
 
Stelt de Dienst de Regering voor de leveringsvergunning voor gas te hernieuwen die 
eerder werd toegekend aan de naamloze vennootschap Luminus NV. 
 
Stelt de Dienst de Regering voor de leveringsvergunning voor elektriciteit te 
hernieuwen die eerder werd toegekend aan de naamloze vennootschap S.P.E. NV. 
 
Stelt de Dienst de Regering voor de leveringsvergunning voor gas te hernieuwen die 
eerder werd toegekend aan de naamloze vennootschap ALG Négoce NV. 
 
Stelt de Dienst de Regering voor de leveringsvergunning voor elektriciteit te 
hernieuwen die eerder werd toegekend aan de naamloze vennootschap City Power 
NV. 
 
Stelt de Dienst de Regering voor de leveringsvergunning voor gas te hernieuwen die 
eerder werd toegekend aan de naamloze vennootschap City Power NV. 
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