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1 Rechtsgrondslag 

Krachtens artikel 16 van het besluit van 6 mei 20041, hierna "besluit vergunning gas", start BRUGEL, 
wanneer hij, op basis van de recentste inlichtingen waarover hij beschikt, oordeelt dat een 
vergunninghouder niet meer voldoet aan de criteria die de toekenning van de vergunning hebben 
toegestaan, een procedure op betreffende het intrekken van de vergunning.  

Na afloop van deze procedure beslist BRUGEL om de vergunning te handhaven of in te trekken, op 
basis van artikel ... van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest2, hierna "gasordonnantie". 

BRUGEL neemt zijn beslissing op basis van de opmerkingen die de vergunninghouder heeft 
geformuleerd en van de maatregelen die deze laatste eventueel heeft getroffen.  

2 Voorafgaande uiteenzetting en achtergrond 

1. Per brief van 21 december 2021 had BRUGEL de vennootschap WATZ BVBA kennis 
gegeven van zijn beslissing om een procedure tot intrekking van vergunning op te starten 
na kennis te hebben genomen van de financiële en technische moeilijkheden die de 
doorlopende bevoorrading met gas in gevaar brengen; 

2. BRUGEL bracht de minister per brief van dezelfde dag op de hoogte van de opening van 
een procedure tot intrekking van vergunning; 

3. De vennootschap WATZ BVBA heeft geen enkele opmerking geformuleerd binnen de 
termijn waarover ze daartoe beschikte. 

3 Analyse 

De vennootschap WATZ BVBA, met maatschappelijke zetel te Willem Van Laarstraat 86/002, 2600 
Berchem, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0886.074.511, is 
actief in de sector van de levering van aardgas aan professionele verbruikers. 

WATZ beschikt over 41 leveringspunten in het professionele segment in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (4,5 HWh/jaar). 

BRUGEL heeft kennis genomen van de moeilijkheden waaraan de leverancier het hoofd dient te bieden 
via:  

 

1 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. 
2 Ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 
2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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• de informatie van EUROPEAN ENERGY POOLING van 6 december 2021, die 
BRUGEL op de hoogte bracht van de beëindiging van het gasleveringscontract met 
WATZ omwille van betalingsachterstand, met inwerkingtreding op vrijdag 17 
december 2021 om 06.00 uur; 
 

• de informatie van SIBELGA over het intrekken van de toegang tot het gasdistributienet 
op 17 december 2021 om 06.00 uur. 

BRUGEL heeft aan de leverancier gevraagd te reageren en zijn eventuele opmerkingen te formuleren. 
Bij gebrek aan reactie vanwege de leverancier en gelet op de elementen in zijn bezit stelt BRUGEL vast 
dat de leverancier niet langer voldoet aan de voorwaarden van het gasbesluit, inzonderheid aan: 

• artikel 6 van dit besluit dat bepaalt dat de leverancier "moet kunnen aantonen dat hij over 
voldoende financiële en economische bekwaamheid beschikt", en  
 

• artikel 7 van hetzelfde besluit dat bepaalt dat de leverancier "de verbintenissen genomen 
ten aanzien van zijn klanten inzake gaslevering (moet) kunnen naleven. Deze bekwaamheid 
wordt onder meer aangetoond door middel van een lijst van aankoopcontracten, of bij gebreke 
daaraan, de aankoopopties waarover hij beschikt, van toegang tot stockage, of bij gebreke 
daaraan, opties op de toegang tot stockage en de eventuele flexibiliteitsvoorwaarden." 

 

4 Conclusie 
 

BRUGEL beslist om de vergunning voor de levering van gas in het bezit van WATZ BVBA in te trekken 
op grond van de voormelde redenen.  
Deze beslissing treedt in werking op het ogenblik van haar publicatie op de website van BRUGEL.  

Er kan een beroep tot nietigverklaring tegen worden ingediend bij de Raad van State.  

Op grond van artikel 30octies van de elektriciteitsordonnantie3 kan, onverminderd de gewone 
rechtsmiddelen, bij BRUGEL een klacht worden neergelegd tegen deze beslissing met het oog op de 
heroverweging ervan. Deze klacht heeft geen opschortende werking. 

 

    *            * 

       * 

 

 

3 Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 


