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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 vastgelegd1. 
 
Artikel 16 van het besluit van 18 juli 2002 voorziet de mogelijkheid, voor Brugel, om aan de 
Minister de intrekking van een vergunning voor te stellen als de houder niet meer voldoet 
aan de criteria vermeld in hoofdstuk II van dit besluit.  
 
Door 2 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. 

 
 

2 Voorafgaande uiteenzetting en voorgeschiedenis 

1. De onderneming Trianel Energie B.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de 
Europalaan 24, 6199AB Maastricht Airport, Nederland, is houder van een 
leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 3 maart 
2005.  
 
2. De onderneming Trianel Energie heeft nooit leveringspunten bevoorraad in het Brussels 
Gewest en heeft, tot op vandaag, geen enkel leveringspunt opgenomen in het 
toegangsregister van de netbeheerder Sibelga. 
 
3. In overeenstemming met artikel 12 van het besluit van 18 juli 2002, heeft deze leverancier 
nooit een verslag ingediend dat bepaalt op welke manier hij voldoet aan de criteria vermeld 
in hoofdstuk II van dit besluit. 
 

                                                

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. 

2 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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4. Op 27 december 2012 heeft de rechtbank van Maastricht de Vennootschap Trianel 
Energie BV failliet verklaard. 
Dit faillissement heeft geleid tot de intrekking van haar leveringsvergunningen in Nederland. 
 

3 Algemene opmerkingen 

Deze intrekking brengt geen enkel probleem met zich mee op het niveau van de Brusselse 
elektriciteitsmarkt. 
 

4 Conclusies 

De aanvrager voldoet niet meer 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 en gas. 
 
BRUGEL stelt de minister van Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijgevolg 
voor om de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 
de onderneming Trianel Energie B.V. in te trekken. 
 
 
 
 


