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DIENST REGULERING 

 

 

ADVIES 
  DR-061117-51 

   

 

betreffende 
 

de aanvraag van een leveringsvergunning 

door de naamloze vennootschap SPE ten 

gevolge van haar overname van de naamloze 

vennootschappen Luminus, ALG Négoce en 

City Power. 
 

 

gegeven op basis van het besluit van de Regering van 18 juli 

2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, 

hernieuwing, overdracht en intrekking van een 

leveringsvergunning voor elektriciteit en op basis van het 

besluit van de Regering van 6 mei 2004 houdende de criteria 

en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en 

intrekking van een leveringsvergunning voor gas  en 

houdende wijziging van het besluit van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de 

criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, 

overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor 

elektriciteit. 

 
 

17 november 2006 
 
 

 
Dienst Regulering 

Gulledelle 100 

1200 BRUXELLES 

Tel.: 02/775.76.91 

Fax: 02/775.76.79 

e-mail: regulenergy@ibgebim.be 
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I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING 
 

 

1.1. Artikel 17 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 

juli 2002, 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 de artikelen 15, 23§2 en 26 van de 

ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is identiek aan het hierboven weergegeven artikel. 

 

1.3. Op 3 augustus 2006 heeft de vennootschap SPE NV de Dienst per 

aangetekend schrijven op de hoogte gebracht van de beslissing van de buitengewone 

algemene vergaderingen van SPE NV, Luminus NV, City Power NV en ALG-Négoce 

NV van 31 juli 2006. Tijdens deze vergaderingen werd beslist tot overname door de 

naamloze vennootschap SPE van de naamloze vennootschappen Luminus, ALG-

Négoce en City Power bij wijze van met fusie door overname gelijkgestelde 

verrichting in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van Vennootschappen. 

 

1.4. In dezelfde brief kondigde SPE aan dat de klanten van de verschillende 

overgenomen vennootschappen op 31 juli 2006 klant zijn geworden van SPE NV. 
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1.5. De vennootschappen SPE NV, City Power NV en Luminus NV waren vóór de 

aangekondigde overname in het bezit van een leveringsvergunning voor  elektriciteit 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

1.6. De vennootschappen Luminus NV, City Power NV en ALG-Négoce NV 

waren, vóór de aangekondigde overname in het bezit van een leveringsvergunning 

voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. SPE NV was vóór de overname niet 

in het bezit van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 

 

1.7. Op 6 september 2006 heeft de Dienst de vennootschap SPE per post op de 

hoogte gebracht van het vervallen van de leveringsvergunningen van de 

vennootschappen Luminus NV, City Power NV en ALG-Négoce NV ten gevolge van 

de overname door de vennootschap SPE NV. 

 

1.8. In dezelfde brief stelde de Dienst SPE NV voor om zo snel mogelijk een 

aanvraag voor de levering van gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in te dienen, 

teneinde de gasbevoorrading van de klanten van Luminus NV, City Power NV en 

ALG-Négoce NV niet te onderbreken.  

 

1.9. De naamloze vennootschap SPE NV, hierna de “aanvrager” genoemd, heeft op 

31 oktober 2006 bij de Dienst een aanvraag ingediend voor een leveringsvergunning 

voor gas  in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

1.10.  De Dienst heeft hiervan de ontvangst bevestigd in een schrijven van 16 

november 2006.   

 

1.11. Op dezelfde datum heeft de Dienst overigens ook de Minister op de hoogte 

gebracht van de indiening van de genoemde aanvraag. 

 

 

 

II. ALGEMENE OPMERKING 
 
De naamloze vennootschap SPE is reeds houder van een leveringsvergunning voor 

elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

De overgenomen vennootschappen (Luminus, City Power en Alg-Négoce) waren 

vóór de overname alle in het bezit van een leveringsvergunning voor gas  in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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III. ONDERZOEK VAN DE CRITERIA 
 
1. Met betrekking tot het algemeen criterium 

 

De vennootschap SPE NV met maatschappelijke zetel te Regentlaan 47, 1000 

Brussel, 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 bekwaamheid van de aanvrager  

 

De aanvrager bezorgde een lijst van de kaderleden met hun diploma’s en 

professionele ervaring, alsook een organigram van de onderneming. 

 

De aanvrager heeft aangegeven dat het personeel, de ervaring en de middelen die 

worden ingezet bij Luminus NV, City Power NV en Alg Négoce NV na de overname 

integraal deel uitmaken van SPE NV. 

 

Uit de analyse van deze documenten blijkt dat de aanvrager over voldoende ervaren 

en bekwaam personeel beschikt om zijn opdracht als gasleverancier te vervullen. 

 

De aanvrager toont bovendien aan dat hij op het vlak van zijn interne organisatie 

maatregelen heeft genomen teneinde te waarborgen dat de klachten van klanten 

worden behandeld door een gespecialiseerde dienst. 

 

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 hij niet 

betrokken is in een procedure die zou kunnen leiden tot het faillissement.  

 

Daarnaast heeft de aanvrager bij zijn dossier de documenten gevoegd die aantonen dat 

de sociale en fiscale verplichtingen nageleefd werden.  

 

Tenslotte heeft de aanvrager de getuigschriften van goed zedelijk gedrag bezorgd van 

al zijn bestuurders. Uit onderzoek hiervan blijkt dat alle bestuurders voldoen aan de 

vereisten van het besluit. 

 

4. Criteria met betrekking tot de economische en financiële draagkracht van de 

aanvrager  

 

De door de aanvrager bezorgde documenten bewijzen zijn economische en financiële 

draagkracht om gas te leveren op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 

 

5. Criterium met betrekking tot de bekwaamheid van de aanvrager om zijn 

verplichtingen inzake levering na te komen 

 

De aanvrager heeft vermeld gasleveringscontracten te hebben ondertekend voor 2007. 
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IV. VOORSTEL 
 
Als gevolg van de overname door SPE NV bestaan de vennootschappen Luminus NV, 

City Power NV en Alg-Négoce NV juridisch niet meer. De vergunningen van deze 

vennootschappen zijn dus vervallen. 

 

Gelet op het feit dat de vennootschap SPE NV vóór de aangekondigde overname 

reeds 100 % van de aandelen van de vennootschappen ALG-Négoce NV, City Power 

NV en Luminus NV in handen had. 

 
Gelet op het feit dat de vennootschap SPE NV ons meedeelt dat de overname geen 

gevolgen heeft voor de naleving van de criteria voor toekenning van de 

leveringsvergunning voor elektriciteit die haar werd toegekend op 8 mei 2003. 

 

Gelet op het feit dat de vennootschap SPE NV ons er op heeft gewezen dat de 

elektriciteitsleveringscontracten die in uitvoering waren bij City Power NV en 

Luminus NV, werden overgedragen aan SPE NV. 

 

Gelet op de aanvraag voor een leveringsvergunning voor gas in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, ingediend door de vennootschap SPE NV. 

 

Gelet op het feit dat de vennootschap SPE NV ons er op heeft gewezen dat de 

gasafnemers van de vennootschappen ALG-Négoce NV, City Power NV en 

Luminus NV zullen worden bevoorraad door de vennootschap SPE NV, wanneer deze 

zal beschikken over een vergunning voor de levering van gas. 

 

Gelet op het feit dat de aanvrager voldoet aan de criteria die worden vermeld in het 

besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 houdende de 

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

een leveringsvergunning voor gas. 

 

De Dienst stelt de Regering voor de leveringsvergunning voor elektriciteit, die eerder 

werd toegekend aan de naamloze vennootschap SPE, te vernieuwen. 

 

De Dienst stelt de Regering voor de vergunningen voor de levering van elektriciteit 

die eerder werden toegekend aan de vennootschappen City Power NV en Luminus 

NV, in te trekken. 
 

De Dienst stelt de Regering voor de vergunningen voor de levering van gas die 

eerder werden toegekend aan de vennootschappen ALG-Négoce NV, City Power NV 

en Luminus NV, in te trekken. 
 

De Dienst stelt de Regering voor een leveringsvergunning voor gas in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest toe te kennen aan de vennootschap SPE NV, en dit voor 

onbepaalde duur. 
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