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Betreffende    

De hernieuwing van de leveringsvergunningen 

voor gas en groene stroom toegekend aan de 

onderneming Lampiris NV in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, naar aanleiding van de 

wijziging van de controle die plaats vond in dit 

bedrijf. 

  

Gegeven op basis van artikel 21 van de ordonnantie van 

19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 

op basis van artikel 17 van het besluit van de Regering van 

18 juli 2002 genomen ter uitvoering van voormelde 

ordonnantie. 

 

En op basis van artikel 15 van de ordonnantie van 1 april 2004 

betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en op basis van artikel 17 van het 

besluit van de Regering van 6 mei 2004 genomen ter 

uitvoering van voormelde ordonnantie. 
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1 Juridische grondslag  

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

leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden door de 

Brusselse Regering vastgesteld1. 

 

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

leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden eveneens 

vastgesteld door de Brusselse Regering2. 

 

Door 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 te 

wijzigen3, staat de Regering overigens delegatie van bevoegdheden toe aan de Minister van 

Energie inzake de toekenning van vergunningen voor de levering van gas en elektriciteit en 

de ermee verband houdende beslissingen in geval van verzaking, intrekking, hernieuwing of 

overdracht van de vergunningen voor de levering van elektriciteit of gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 Besluit van 18 juli 2002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de criteria en de procedure tot 

toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit, gewijzigd op 

6 mei 2004, 19 juli 2007, 28 oktober 2010 en 3 mei 2012. 

2Besluit van 6 mei 2004 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de criteria en de procedure tot 

toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas, gewijzigd op 28 

oktober 2010 en 3 mei 2012. 

3Zie voetnoot 2 hierboven. 
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2 Voorafgaande uiteenzetting en voorgeschiedenis 

 

1. Een vergunning voor de levering van elektriciteit werd voor onbepaalde duur 

toegekend aan de naamloze vennootschap Lampiris bij besluit van de Regering van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 december 2004.  

 

2. Een vergunning voor de levering van gas werd voor onbepaalde duur toegekend aan 

de naamloze vennootschap Lampiris bij besluit van de Regering van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest van 28 september 2006. 

 

3. Bij ministerieel besluit van 22 februari 2013 werd akte genomen van de intrekking van 

de vergunning voor de levering van elektriciteit en van de toekenning van een 

vergunning voor de levering van groene stroom. 

 

4. Op 7 november 2013 zijn drie ondernemingen van de groep Gimv en de Société 

Régionale d’Investissement de Wallonie SA » officieel overgegaan tot  deelname in 

het maatschappelijk kapitaal van Lampiris NV, door 33% van de aandelen van de 

onderneming Lampiris NV te verwerven, en dit via een kapitaalsverhoging en de 

verwerving van een aantal bestaande aandelen.   

 

5.  Op 4 december 2013 heeft BRUGEL een dossier ontvangen waarbij kennis gegeven 
werd van de wijziging van de contrôle en waarbij gevraagd werd om de 

leveringsvergunningen te behouden. In het dossier drukte Lampiris NV de wens uit 

om haar vergunning voor de levering van groene stroom « om te zetten » in een 

vergunning voor de levering van elektriciteit. 

 

6.  Op 20 januari 2014 heeft BRUGEL Lampiris NV in kennis gesteld van de opties die 

kunnen worden overwogen om houdster te worden van een vergunning voor de 

levering van elektriciteit, terwijl het voorgelegde dossier verder werd behandeld met 

het oogmerk om zich uitsluitend uit te spreken over het behoud van de vergunningen 

in hun huidige staat. 

 

 

3 Analyse  

Zoals hierboven aangehaald, heeft dit advies betrekking op het behoud van de vergunningen 

voor de levering van gas en groene stroom. 

De wijziging van het aandeelhouderschap van Lampiris NV en het dossier dat werd 

neergelegd ter kennisgeving tonen aan dat deze handelingen de verschillende criteria 

neleven, die werden vastgesteld door de besluiten van de Regering betreffende de 

vergunningen voor de levering van gas en elektriciteit, en in overeenstemming zijn met deze 

criteria. 



 

 4 / 4  5/02/2014 

4 Conclusies 

Brugel is van mening dat de wijziging van de contrôle en de gevolgen ervan conform zijn aan 

de Brusselse reglementering. 

Bijgevolg, krachtens  

- artikel 17 van het voornoemde besluit van de Brusselse Regering van 18 juli 2002; 

- artikel 17 van het voornoemde besluit van de Brusselse Regering van 6 mei 2004; 

Stelt Brugel de Minister van Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor om de 

vergunningen voor de levering van gas en groene stroom waarover Lampiris NV beschikt 

(geregistreerd in de kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0859.655.570) te hernieuwen. 
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