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1 Rechtsgrondslag 

Op grond van artikel 16 van het besluit van 18 juli 2002, hierna het "elektriciteitsvergunningsbesluit", start 
BRUGEL, wanneer zij op basis van de recentste inlichtingen waarover zij beschikt van oordeel is dat 
een vergunninghouder niet langer voldoet aan de criteria die de toekenning van de vergunning hebben 
toegestaan, een procedure tot intrekking van de vergunning op.  

Na afloop van die procedure beslist BRUGEL om de vergunning te handhaven of in te trekken, op basis 
van artikel 21 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna de "elektriciteitsordonnantie"). 

BRUGEL neemt haar beslissing op basis van de opmerkingen die de vergunninghouder heeft 
meegedeeld en van de maatregelen die eventueel door die laatste zijn getroffen.  

 

2 Voorafgaande uiteenzetting en achtergrond 

1. Bij brief van 14 januari 2022 had BRUGEL aan de onderneming WATZ laten weten dat de 
procedure tot intrekking van de elektriciteitsvergunning van de leverancier zou worden 
ingeleid, aangezien die laatste het voorwerp uitmaakte van een gerechtelijke reorganisatie 
bij vonnis van de rechtbank van koophandel van Antwerpen van 5 januari 2022. Op 
diezelfde datum heeft BRUGEL de minister per brief in kennis gesteld van de inleiding van 
een procedure tot intrekking van de vergunning. 

2. In haar brief van 8 maart 2022 liet BRUGEL aan de leverancier WATZ weten dat de 
reactietermijn (die aanvankelijk afliep op 31/01) waarbinnen de leverancier zijn reactie bij 
BRUGEL kenbaar moest maken in het kader van de procedure tot intrekking van zijn 
elektriciteitsvergunning, werd verlengd tot 29 april.  

3. De faillissementscurator en WATZ hebben geen opmerkingen gemaakt bij het verstrijken 
van de daartoe gestelde termijn. 

3 Analyse 

De onderneming WATZ BV, met maatschappelijke zetel te DASCOTTELEI 7, 2100 DEURNE 
(ANTWERPEN) en met ondernemingsnummer 0886.074.511, beschikt momenteel over 3 punten voor 
de levering van elektriciteit in het professionele segment in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

WATZ was sinds 5 januari 2022 het voorwerp van een procedure van gerechtelijke reorganisatie door 
collectief akkoord en had uitstel gekregen tot 21 april 2022. 

Bij vonnis van 14 april 2022 heeft de rechtbank van koophandel van Antwerpen de onderneming 
WATZ failliet verklaard. 
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Artikel 4 van het elektriciteitsvergunningsbesluit bepaalt evenwel het volgende: 

"De aanvrager voldoet aan de volgende voorwaarden: [...] 

  3° niet verkeren in een toestand van faillissement zonder eerherstel, van vereffening, van 
staking van activiteiten of in een overeenstemmende situatie die het gevolg is van een gelijkaardige 
procedure die van kracht is in een nationale wetgeving of reglementering, evenals van een lopende 
procedure die tot dit resultaat zou kunnen leiden;" (onze onderlijning). 

BRUGEL stelt vast dat de leverancier WATZ niet langer aan de voormelde voorwaarde voldoet omdat 
hij zich in staat van faillissement bevindt.  

4 Conclusie 

BRUGEL beslist om de vergunning voor de levering van elektriciteit waarvan WATZ houder is in te 
trekken op grond van de voormelde redenen.  

Deze beslissing treedt in werking op de dag van haar bekendmaking op de website van BRUGEL.  

Er kan bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring tegen deze beslissing worden ingesteld.  

Op grond van artikel 30octies van de elektriciteitsordonnantie 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. 

 

     * * 

            * 
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