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1 Juridische grondslag  

De bepalingen van de ‘elektriciteitsordonnantie’1 (artikel 21, lid 1 en 2, en artikel 2, 33°) 
stellen een interpretatieprobleem betreffende de eigenlijke verplichting om titularis te zijn 
van een groene leveringsvergunning.  

                                                

1Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 
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Noch de voorbereidingswerkzaamheden, zowel de wijzigingsordonnantie van 14 december 
2006 als deze van 20 juli 2011, noch de Nota’s aan de Regering van het besluit van 19 juli 
2007 tot wijziging van het besluit van 18 juli 2002 betreffende de leveringsvergunning voor 
elektriciteit geven enige uitleg, noch over de verplichting van een specifieke vergunning, noch 
over de onmogelijkheid van een andere procedure. 

We moeten dus in de tekst zelf op zoek gaan naar de betekenis van de desbetreffende 
bepalingen. 

Over het principe van de verplichte vergunning is artikel 21, lid 1, formeel: “De leveranciers 
beschikken over een leveringsvergunning om elektriciteit te leveren (enz.).” 

In het volgende lid preciseert de ordonnantie, voor de groene leveranciers: “Zij kunnen 
houder zijn van een groene leveringsvergunning wanneer zij groene leveranciers zijn.” 

Maar wie is “groene leverancier”? De ordonnantie, in artikel 2, 33°, definieert deze als volgt: 
“Elke leverancier die titularis is van een groene leveringsvergunning en die 100% elektriciteit 
verkoopt in de vorm van groene elektriciteit.” 

Deze definitie is dubbelzinnig. Aangezien het feit dat men titularis is van een groene 
leveringsvergunning deel uitmaakt van de definitie, kunnen we deze definitie immers op twee 
verschillende manieren interpreteren: 

- Ofwel is de productie van groene elektriciteit het essentiële element en in dat geval is 
het feit van titularis te zijn hiervan slechts het normale gevolg: om ‘groen’ te mogen 
leveren, moet men de groene vergunning hebben verkregen; 
 

- Ofwel is het feit van titularis te zijn van een groene vergunning het essentiële 
element, en in dat geval zou een "leverancier van groene elektriciteit” die geen 
vergunning zou aanvragen, niet worden beschouwd als een "groene leverancier" en 
zou hij dus groene elektriciteit kunnen leveren zonder vergunning! 

 
Zoals we zien, zouden deze definities te nauwgezet geïnterpreteerd kunnen worden en zo 
de teksten ontoepasbaar maken. 
 
Besluit: we moeten dus terugkeren naar artikel 21 en ervan uitgaan dat de ordonnantie elke 
leverancier van “100% groene” elektriciteit verplicht om titularis te zijn van een groene 
leveringsvergunning. Een leverancier van wie de fuel mix minder dan 100% groene 
elektriciteit zou bevatten, is dus onderworpen aan de verplichting om (vooraf) een “gewone” 
vergunning te verkrijgen, zoals bedoeld in artikel 21, lid 1. 
 
Terzijde kunnen we opmerken dat het niet onwettig is, of op zich niet onverenigbaar, voor 
een leverancier van 100% groene elektriciteit, om gelijktijdig titularis te zijn van een 
“gewone” vergunning (artikel 21, lid 1) en een “groene” vergunning (idem, lid 2). 
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Overigens, krachtens de wijziging aangebracht door het besluit van de Regering van 3 mei 
2012 aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling 
van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, staat 
de Regering een delegatie van bevoegdheden toe aan de minister van Energie inzake de 
toekenning van leveringsvergunningen voor gas en elektriciteit en de gerelateerde 
beslissingen in geval van verzaking, de intrekking, de hernieuwing of de overdracht van de 
vergunningen. 

 

2 Voorafgaande uiteenzetting en voorgeschiedenis 

1. Er werd een leveringsvergunning voor elektriciteit toegekend, voor onbepaalde duur, aan 
Lampiris NV door het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 
22 december 2004. 
 
2. Op 5 november 2012 heeft Lampiris een aanvraag ingediend tot vervanging van haar 
huidige vergunning voor elektriciteit door een groene vergunning. Brugel heeft de ontvangst 
van deze aanvraag bevestigd op 7 november 2012. 
 
Brugel moet elk jaar een controle ex post uitvoeren. Deze controle bestaat erin te 
controleren of de leverancier in de loop van het voorgaande jaar effectief al zijn klanten 
heeft bevoorraad met 100% elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en/of 
kwaliteitswarmtekrachtkoppeling, waarvan het bewijs wordt geleverd in de vorm van een 
garantie van oorsprong (GvO). 
 
Als Brugel vaststelt dat de levering niet volledig van 100% hernieuwbare oorsprong is, kan ze 
deze groene vergunning intrekken. Er moet dan een aanvraag voor een gewone vergunning 
worden ingediend door de leverancier om de continuïteit van zijn activiteit te verzekeren. 

 
 

3 Onderzoek van de criteria 

4.1 Betreffende het algemeen criterium 

 
De onderneming Lampiris NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te rue Saint-
Laurent 54 te 4000 Luik, België, is gevestigd in een land dat deel uitmaakt van de Europese 
Economische Ruimte.  
Het adres van de maatschappelijke zetel van Lampiris werd gewijzigd op 14 mei 2012. 
 

4.2 Betreffende de toekenningscriteria voor de groene vergunning 
 
In het kader van de toekenning van haar groene vergunning, heeft de onderneming Lampiris 
NV aangetoond dat haar fuel mix uit 100% groene elektriciteit bestond.  
 
Bovendien heeft de onderneming Lampiris een algemeen business plan ingediend voor de 2 
volgende jaren. 
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4 Conclusies 

De aanvrager voldoet aan de criteria die werden vastgelegd in de besluiten van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende de criteria en de procedure tot toekenning, 
hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit. 
 
BRUGEL stelt de minister van Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijgevolg 
voor om:  
 

1) een leveringsvergunning voor groene elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest toe te kennen aan de onderneming Lampiris NV voor onbepaalde duur. 
 

2) over te gaan tot de intrekking van de leveringsvergunning voor elektriciteit die werd 
toegekend aan de onderneming Lampiris op 22 december 2004. 

 
 
 
 
 
 


