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1 Juridische grondslag  

 

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

leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden eveneens 

vastgelegd door de Brusselse Regering1. 

 

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 vastgelegd2. 

 
 

Door3 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 

wijzigen staat de Regering overigens delegatie van bevoegdheden toe aan de minister van 

Energie inzake de toekenning van leveringsvergunningen voor gas en elektriciteit en de 

verknochte beslissingen in geval van verzaking, de intrekking, de hernieuwing of de 

overdracht van de vergunningen. 

 

                                                

1 Besluit 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. 

2 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. 

3 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2012 tot wijziging van 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, 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 en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 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. 
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2 Voorafgaande uiteenzetting en voorgeschiedenis 

 

1. Op 24 september 2006 werd de leveringsvergunning voor gas te LAMPIRIS N.V. 

toegekend door de minister die verantwoordelijk is voor energie in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 

 

2. Op 22 februari 2013 werd de groene elektriciteit leveringsvergunning te LAMPIRIS N.V. 

toegekend door de minister die verantwoordelijk is voor energie in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 

 
3. Op 14 juli 2016 ontving BRUGEL een dossier voor de hernieuwing van de 

leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest als gevolg van de controlewijziging van de onderneming 

LAMPIRIS N.V. 

 

4. Zoals voorzien door wettelijke bepalingen, werd een ontvangstbewijs gestuurd naar 

LAMPIRIS N.V. op 20 juli 2016. 

 

 

 

3 Onderzoek van de criteria 

 

De vennootschap LAMPIRIS S.A., gevestigd te 54 Rue Saint-Laurent – 4000 Luik – België, 

met het ondernemingsnummer 0859.655.570, heeft een overeenkomst betreffende de 

overdracht van de totaliteit van haar aandelen aan de firma Elf ACQUITAINE die die deel 

uitmaakt van de Groep TOTAL getekend.  
 

In de huidige stand van het dossier en op basis van de informatie waarover BRUGEL  

beschikt, is er geen reden om te concluderen  dat deze wijziging van zeggenschap  een 

impact heeft op de voorwaarden waaronder de leveringsvergunning voor gas en de 

leveringsvergunning voor elektriciteit werden toegekend aan LAMPIRIS N.V. 

 

In het kader van de ordonnanties en besluiten van de Regering gaat deze wijziging van 

zeggenschap evenmin gepaard met andere vereisten ten aanzien van LAMPIRIS N.V. 
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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 gas. 

 

De aanvrager voldoet aan de criteria die werden vastgelegd in het besluit van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering betreffende de criteria en de procedure tot toekenning, 

hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit. 

 
  

BRUGEL stelt daarom aan de Minister belast met Energie van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest voor om de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor 

elektriciteit van LAMPIRIS N.V., voor onbepaalde duur, te hernieuwen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


