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1 Juridische grondslag 

Op grond van artikel 17 van het besluit van 18 juli 2002, hierna het "besluit vergunning elektriciteit", 

analyseert BRUGEL na de betekening van een controlewijziging, een fusie of een splitsing de 

verenigbaarheid ervan met de handhaving van de vergunning van de betrokken vergunninghouder1. 

Indien BRUGEL oordeelt dat deze gebeurtenis geen gevolgen zal hebben voor de naleving van de 

criteria die de toekenning van de vergunning mogelijk maakten, en voor de bepalingen inzake de 

onafhankelijkheid van het beheer ten aanzien van de distributienetbeheerder, stelt het krachtens 

hetzelfde artikel aan de Regering een voorstel voor de hernieuwing of de overdracht van de vergunning 

voor, naargelang het geval.  

Op grond van artikel 21 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hierna de "elektriciteitsordonnantie" is 

BRUGEL voortaan bevoegd voor de aflevering, de overdracht, de hernieuwing of in voorkomend geval 

de intrekking van een vergunning voor de levering van elektriciteit. 

 

2 Voorafgaande uiteenzetting en achtergrond 

1. Op 22 augustus heeft LUMINUS NV BRUGEL schriftelijk geïnformeerd dat het door een 

fusie met overneming de onderneming "EDF LUMINUS Windfarm Kalmthout" overnam.  

LUMINUS NV hield reeds alle aandelen van deze onderneming aan. 

2. LUMINUS NV blijft de rechtspersoon die na deze operatie de leveringsvergunning houdt.  

Bijgevolg is krachtens artikel 17, § 2, laatste lid2, van het besluit vergunning elektriciteit de 

procedure voor de hernieuwing van de vergunning van toepassing. 

 

3 Analyse 

De fusie door overneming van de onderneming "EDF LUMINUS Windfarm Kalmthout" door LUMINUS 

NV heeft tot gevolg dat het volledige vermogen van de overgenomen onderneming aan deze laatste 

wordt overgedragen.    

LUMINUS NV hield reeds alle aandelen van de overgenomen onderneming aan. 

De onderneming "EDF LUMINUS Windfarm Kalmthout" bezat als onroerende activa 4 windturbines. 

Zij zijn voortaan eigendom van LUMINUS NV. 

                                                

1 Art. 17, § 1. Wanneer een controlewijziging, een fusie of een splitsing hem betekend wordt, krachtens artikel 

13, tweede lid, onderzoekt Brugel met spoed de verenigbaarheid van deze gebeurtenis met de handhaving van 

de vergunning van de betrokken vergunninghouder. 

2 Art. 17, § 2, laatste lid: Brugel 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. 
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De onderneming "EDF LUMINUS Windfarm Kalmthout" is ontbonden.   

Volgens artikel 17, § 2, eerste lid3, van het besluit vergunning elektriciteit, samen gelezen met artikel 

21 van de elektriciteitsordonnantie, moeten na de uitvoering van de fusie met overneming de volgende 

criteria nageleefd blijven opdat BRUGEL zich gunstig zou uitspreken over de hernieuwing van de 

vergunning: 

- Criteria met betrekking tot de ervaring, de kwaliteit van de organisatie en de technische 

bekwaamheid van de aanvrager; 

- Criteria met betrekking tot de economische en financiële bekwaamheid van de aanvrager; 

- Criterium met betrekking tot de bekwaamheid van de aanvrager om de tegenover zijn 

klanten aangegane verbintenissen voor de levering van gas na te leven; 

- Criteria met betrekking tot de onafhankelijkheid van het beheer ten aanzien van de 

distributienetbeheerder. 

De fusie door overneming met "EDF LUMINUS Windfarm Kalmthout", die met name tot gevolg heeft 

dat 4 windturbines eigendom worden van LUMINUS NV, heeft volgens BRUGEL geen negatieve impact 

op deze criteria. 

De operatie heeft geen impact op de leveringsactiviteit van LUMINUS NV en veroorzaakt geen 

belangenconflict of ligt niet aan de bron van een misbruik van voorkennis door LUMINUS NV. 

BRUGEL stelt het houden van een leveringsvergunning voor gas door LUMINUS NV bijgevolg niet ter 

discussie. 

 

4 Conclusie 

LUMINUS NV voldoet aan de criteria bepaald in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

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

leveringsvergunning voor elektriciteit. 

Krachtens artikel 21 van de elektriciteitsordonnantie beslist BRUGEL bijgevolg om de 

leveringsvergunning voor elektriciteit van LUMINUS NV voor onbepaalde duur te hernieuwen. 

* * 

* 

 

                                                

3  Art. 17, § 2, eerste lid: "Indien Brugel oordeelt dat deze gebeurtenis geen gevolgen zal hebben voor 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." 


