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De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (hierna: ‘VREG’), 

Gelet op artikel 4.1.18 van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen 

betreffende het energiebeleid (hierna: ‘Energiedecreet’); 

Gelet op hoofdstuk II (‘Toegang tot het net’) van titel IV (‘Marktcode’) van het Technisch 

Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest van 25 juni 2021 (hierna: 

‘TRDE’); 

Gelet op hoofdstuk II (‘Toegang tot het net’) van titel IV (‘Marktcode’) van het Technisch 

Reglement voor de Distributie van Gas in het Vlaamse Gewest van 9 november 2021 (hierna: 

‘TRDG’); 

Gelet op het toegangscontract tussen de opdrachthoudende verenigingen FLUVIUS ANTWERPEN, 

FLUVIUS LIMBURG, FLUVIUS WEST, GASELWEST, IMEWO, INTERGEM, IVEKA, IVERLEK, PBE en 

SIBELGAS (hierna: ‘de elektriciteitsDNB’s’) en toegangshouder Watz bv (hierna: ‘Watz’) met 

betrekking tot de toegang tot het elektriciteitsdistributienet van de verschillende 

elektriciteitsDNB’s (hierna: ‘Toegangscontract Elektriciteit’); 

Gelet op het toegangscontract tussen FLUVIUS ANTWERPEN, FLUVIUS LIMBURG, FLUVIUS WEST, 

GASELWEST, IMEWO, INTERGEM, IVEKA, IVERLEK en SIBELGAS (hierna: ‘de aardgasDNB’s’) en 

Watz met betrekking tot de toegang tot het aardgasdistributienet van de verschillende 

aardgasDNB’s (hierna: ‘Toegangscontract Aardgas’); 

Overwegende dat artikel 4.1.18, §2, derde lid Energiedecreet de elektriciteitsDNB’s en de 

aardgasDNB’s in de mogelijkheid stelt om de toegang tot hun elektriciteits- resp. 

aardgasdistributienet te beëindigen, indien de toegangshouder niet meer voldoet aan de 

voorwaarden voor de toegang tot hun net, vastgelegd in of krachtens de technische reglementen, 

vermeld in artikel 4.2.1 van het voormelde decreet; 

Overwegende dat de voorwaarden volgend uit het Toegangscontract Elektriciteit en het 

Toegangscontract Aardgas zijn vastgelegd krachtens het TRDE, dat het niet-naleven van de 

voorwaarden aldus een grond tot beëindiging van de toegang tot het net uitmaakt 

overeenkomstig artikel 4.1.18, §2, derde lid Energiedecreet; 

Overwegende dat de elektriciteitsDNB’s en de aardgasDNB’s de toegang tot hun elektriciteits- 

resp. aardgasdistributienet, overeenkomstig artikel 4.1.18, §3, tweede lid Energiedecreet, alleen 

kunnen beëindigen na voorafgaande toestemming door de VREG, tenzij in vier specifiek 

omschreven situaties, die hier niet van toepassing zijn;  

Overwegende dat de werkmaatschappij Fluvius System Operator cv (hierna: ‘Fluvius’) Watz in 

naam en voor rekening van de elektriciteitsDNB’s en de aardgasDNB’s op 19 november 2021 in 

gebreke heeft gesteld wegens niet-betaling van openstaande en vervallen gridfee-facturen; dat 

Fluvius Watz daarbij in toepassing van artikel 7.2.4 Toegangscontract Elektriciteit en artikel 7.2.4 

Toegangscontract Aardgas verzocht om binnen de 8 werkdagen, uiterlijk op 2 december 2021, 

officieel te reageren met de nodige toelichting bij de betalingsachterstal en de voorziene acties 

om de achterstand weg te werken; 

Overwegende dat artikel 4.1.18, §3/1 Energiedecreet bepaalt dat de elektriciteitsDNB’s en de 

aardgasDNB’s verplicht zijn om een bemiddeling op te starten bij de VREG indien zij de toegang 

tot hun net wensen te beëindigen om de reden dat de toegangshouder niet meer voldoet aan de 
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voorwaarden voor de toegang tot hun net, vastgelegd in of krachtens de technische reglementen, 

vermeld in art. 4.2.1 Energiedecreet; 

Overwegende dat artikel 7.2.5 Toegangscontract Elektriciteit en artikel 7.2.5 Toegangscontract 

Aardgas bepalen dat, indien de elektriciteitsDNB’s resp. de aardgasDNB’s hun verbintenissen 

voortvloeiend uit het Toegangscontract wensen te beëindigen overeenkomstig een of meerdere 

bepalingen van artikel 7 van de voormelde toegangscontracten, zij gehouden zijn zich te wenden 

tot de VREG die zal bemiddelen tussen de partijen; 

Overwegende dat de VREG op 19 november 2021 door Fluvius, in naam en voor rekening van de 

elektriciteitsDNB’s en de aardgasDNB’s, verzocht werd om een bemiddelingsprocedure op te 

starten; 

Overwegende dat de VREG vervolgens de bemiddelingsprocedure heeft opgestart en Watz en 

Fluvius bij brief van 23 november 2021 opgeroepen heeft om een digitaal overleg bij te wonen op 

2 december 2021; 

Overwegende dat Watz en Fluvius, in naam en voor rekening van de elektriciteitsDNB’s en de 

aardgasDNB’s, het voormelde overleg op 2 december 2021 hebben bijgewoond; dat er van dit 

overleg door de VREG een ontwerp van proces-verbaal werd opgemaakt dat voor feedback naar 

Watz en Fluvius werd verstuurd; dat op 7 december 2021 door de VREG een definitieve versie van 

het proces-verbaal naar Watz en Fluvius werd verstuurd waarin de ontvangen opmerkingen 

werden verwerkt;  

Overwegende dat op het voormelde overleg op 2 december 2021 door de VREG en de partijen bij 

het Toegangscontract Elektriciteit en het Toegangscontract Aardgas werd vastgesteld dat er een 

mogelijkheid was om op korte termijn een volgende stap te zetten, zoals blijkt uit het proces-

verbaal dat bij deze beslissing wordt gevoegd en er integraal deel van uitmaakt;  

Overwegende dat Watz nog op 2 december 2021 een e-mail verzond naar de VREG en Fluvius met 

daarin engagementen voor de betaling van de openstaande schulden bij de elektriciteitsDNB’s en 

de aardgasDNB’s, waarbij tegen 6 december 2021 de aanzuivering van een eerste deel van de 

openstaande schulden werd vooropgesteld en tegen 16 december 2021 de betaling van het 

tweede, meer aanzienlijke deel van de openstaande schulden (meer bepaald de gridfee-facturen 

vervallen op 2 december 2021), en dat deze e-mail werd toegevoegd als bijlage bij het proces-

verbaal van het overleg op 2 december 2021;  

Overwegende dat de VREG en Fluvius op 6 december 2021 van Watz per e-mail de bevestiging 

kregen dat een eerste deel van de openstaande schulden werd betaald, zoals vooropgesteld op 2 

december 2021; 

Overwegende dat Fluvius Watz in naam en voor rekening van de aardgasDNB’s op 10 december 

2021 eveneens in gebreke heeft gesteld wegens het niet meer voldoen aan de voorwaarden 

vermeld onder artikel 5, eerste lid, 3 en 4 van het Toegangscontract Aardgas; 

Overwegende dat de VREG en Fluvius op 16 december 2021 geen bevestiging kregen van de 

betaling van het tweede, meer aanzienlijke deel van de openstaande schulden bij de 

elektriciteitsDNB’s en de aardgasDNB’s; dat Fluvius de VREG inlichtte Watz hieromtrent op 16 

december 2021 via een digitaal verstuurde brief in gebreke te hebben gesteld, met het verzoek 

om ten laatste op 17 december 2021 12u de nodige bewijsstukken aan te leveren waaruit blijkt 

dat de opdrachten tot betaling van de bedragen op 16 december 2021 zijn uitgestuurd; 
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Overwegende dat Fluvius de VREG per digitale brief van 17 december 2021 inlichtte dat Watz 

naliet tijdig de gevraagde bewijsstukken aan te leveren;  

Overwegende dat Fluvius in dezelfde brief, in naam en voor rekening van de elektriciteitsDNB’s en 

de aardgasDNB’s, de VREG verzocht om de toegang tot het elektriciteitsdistributienet en het 

aardgasdistributienet voor Watz te mogen beëindigen op basis van artikel 4.1.18, §2 

Energiedecreet evenals artikel 7 Toegangscontract Elektriciteit en artikel 7 Toegangscontract 

Aardgas; dat Fluvius de VREG vroeg om onverwijld de toestemming te geven om Watz de toegang 

tot het net te mogen ontzeggen; 

Overwegende dat de VREG Watz op 17 december 2021 digitaal een brief verstuurde, waarbij 

Watz een laatste mogelijkheid werd gegeven om, ten laatste op maandag 20 december om 10u, 

per e-mail aan de VREG en Fluvius de nodige bewijsstukken aan te leveren, tot staving van de 

betaling van de facturen bij de elektriciteitsDNB’s en de aardgasDNB’s, waarvan initieel door Watz 

werd beloofd dat deze uiterlijk op 16 december 2021 betaald zouden worden; 

Overwegende dat Watz opnieuw naliet tijdig de gevraagde bewijsstukken aan te leveren; dat de 

VREG derhalve moet vaststellen dat de bemiddeling opgestart overeenkomstig artikel 4.1.18, §3/1 

Energiedecreet evenals artikel 7.2.5 Toegangscontract Elektriciteit en artikel 7.2.5 

Toegangscontract Aardgas mislukt is, en het onmogelijk is nog een onderhandelde oplossing te 

vinden waarbij het beëindigen van de toegang vermeden wordt; 

Overwegende dat artikel 4.1.18, §2, derde lid Energiedecreet de toegang van een toegangshouder 

tot het elektriciteits- en aardgasdistributienet kan worden beëindigd, indien de toegangshouder 

niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de toegang tot het net, vastgelegd in of krachtens de 

technische reglementen, vermeld in artikel 4.2.1 van het voormelde decreet; 

Overwegende dat art. 4.2.2 TRDE en art. 4.2.2 TRDG, als één van de voorwaarden voor de toegang 

tot het net voor de toegangshouder, het voldoen aan de betalingsvoorwaarden opgenomen in het 

toegangscontract en de daaraan gelinkte wijze van financiële borgstelling vermelden;  

Overwegende dat Watz de betalingstermijnen vermeld in artikel 9 van het Toegangscontract 

Elektriciteit en het Toegangscontract Aardgas inmiddels niet meer respecteert; dat de niet 

betaalde distributienettarieven een maatschappelijke kost veroorzaken en ook in die optiek 

verdere schuldopbouw vermeden moet worden; 

Overwegende dat de VREG overeenkomstig artikel 4.1.18, §3, tweede lid Energiedecreet een 

administratieve beslissing kan nemen houdende de toestemming om de toegang tot het net te 

beëindigen; 

Overwegende dat de modaliteiten van de toestemming die de VREG moet geven voor de 

beëindiging van de toegang tot het net, noch in de regelgeving, noch in het Toegangscontract 

Elektriciteit of het Toegangscontract Aardgas bepaald zijn; 

Overwegende dat de VREG, hoewel hij niet gehouden is een bijzondere procedure na te leven, als 

administratieve overheid gehouden is de beginselen van behoorlijk bestuur na te leven bij het 

nemen van deze beslissing; dat de VREG in deze beslissing de motieven heeft weergegeven die 

zijn beslissing verantwoorden; 
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Beschikkend gedeelte 

De VREG beslist: 

Artikel 1. De opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN, elektriciteits-
distributienetbeheerder, krijgt de toestemming om de toegang van Watz tot zijn 
elektriciteitsdistributienet te beëindigen. 

De opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN, aardgasdistributienetbeheerder, krijgt de 
toestemming om de toegang van Watz tot zijn aardgasdistributienet te beëindigen. 

Artikel 2. De opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG, elektriciteits-
distributienetbeheerder, krijgt de toestemming om de toegang van Watz tot zijn 
elektriciteitsdistributienet te beëindigen. 

De opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG, aardgasdistributienetbeheerder, krijgt de 
toestemming om de toegang van Watz tot zijn aardgasdistributienet te beëindigen. 

Artikel 3. De opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST, elektriciteitsdistributienetbeheerder, 
krijgt de toestemming om de toegang van Watz tot zijn elektriciteitsdistributienet te beëindigen. 

De opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST, aardgasdistributienetbeheerder, krijgt de 
toestemming om de toegang van Watz tot zijn aardgasdistributienet te beëindigen. 

Artikel 4. De opdrachthoudende vereniging GASELWEST, elektriciteitsdistributienetbeheerder, 
krijgt de toestemming om de toegang van Watz tot zijn elektriciteitsdistributienet te beëindigen. 

De opdrachthoudende vereniging GASELWEST, aardgasdistributienetbeheerder, krijgt de 
toestemming om de toegang van Watz tot zijn aardgasdistributienet te beëindigen. 

Artikel 5. De opdrachthoudende vereniging IMEWO, elektriciteitsdistributienetbeheerder, krijgt de 
toestemming om de toegang van Watz tot zijn elektriciteitsdistributienet te beëindigen. 

De opdrachthoudende vereniging IMEWO, aardgasdistributienetbeheerder, krijgt de toestemming 
om de toegang van Watz tot zijn aardgasdistributienet te beëindigen. 

Artikel 6. De opdrachthoudende vereniging INTERGEM, elektriciteitsdistributienetbeheerder, krijgt 
de toestemming om de toegang van Watz tot zijn elektriciteitsdistributienet te beëindigen. 

De opdrachthoudende vereniging INTERGEM, aardgasdistributienetbeheerder, krijgt de 
toestemming om de toegang van Watz tot zijn aardgasdistributienet te beëindigen. 

Artikel 7. De opdrachthoudende vereniging IVEKA, elektriciteitsdistributienetbeheerder, krijgt de 
toestemming om de toegang van Watz tot zijn elektriciteitsdistributienet te beëindigen. 

De opdrachthoudende vereniging IVEKA, aardgasdistributienetbeheerder, krijgt de toestemming 
om de toegang van Watz tot zijn aardgasdistributienet te beëindigen. 

Artikel 8. De opdrachthoudende vereniging IVERLEK, elektriciteitsdistributienetbeheerder, krijgt de 
toestemming om de toegang van Watz tot zijn elektriciteitsdistributienet te beëindigen. 
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De opdrachthoudende vereniging IVERLEK, aardgasdistributienetbeheerder, krijgt de toestemming 
om de toegang van Watz tot zijn aardgasdistributienet te beëindigen. 

Artikel 9. De opdrachthoudende vereniging PBE, elektriciteitsdistributienetbeheerder, krijgt de 
toestemming om de toegang van Watz tot zijn elektriciteitsdistributienet te beëindigen. 

Artikel 10. De opdrachthoudende vereniging SIBELGAS, elektriciteitsdistributienetbeheerder, krijgt 
de toestemming om de toegang van Watz tot zijn elektriciteitsdistributienet te beëindigen. 

De opdrachthoudende vereniging SIBELGAS, aardgasdistributienetbeheerder, krijgt de 
toestemming om de toegang van Watz tot zijn aardgasdistributienet te beëindigen. 

Artikel 11. Deze beslissing treedt in werking op de dag van de publicatie in de documentendatabank 
op de website van de VREG. 

Voor de VREG, 

Sint-Joost-ten-Node, 
 
 
 
 
 
 
Pieterjan Renier 
Algemeen Directeur 
 
 
Bijlagen:  

1. Proces-verbaal bemiddeling van 2 december 2021 tussen de distributienetbeheerders, 
vertegenwoordigd door Fluvius, en Watz 

2. E-mail met engagementen Watz i.v.m. betaling facturen Fluvius (tevens bijlage bij 
voormeld proces-verbaal bemiddeling van 2 december 2021) 
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