
 

 

van de VREG 

met betrekking tot de opheffing van de beslissingen van de VREG van 18 september 
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en de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas (BESL-2012-21) aan 

Powerhouse B.V.  
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Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het 
energiebeleid ; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene 
bepalingen over het energiebeleid ; 

Gezien de beslissing van de VREG van 18 september 2012 met betrekking tot de toekenning van 
de leveringsvergunning voor elektriciteit aan Powerhouse B.V. (BESL-2012-20)1; 

Gezien de beslissing van de VREG van 18 september 2012 met betrekking tot de toekenning van 
de leveringsvergunning voor aardgas aan Powerhouse B.V. (BESL-2012-21)2; 

Overwegende dat alle beslissingen van de VREG vermeld in dit document terug te vinden zijn in 
de documentendatabank van de VREG; 

Overwegende dat de VREG overeenkomstig artikel 3.1.3, eerste lid, 1°, a) Energiedecreet toezicht 
en controle houdt op de naleving van (o.m.) de bepalingen van titel IV van voormeld decreet, 
evenals de bijbehorende uitvoeringsbepalingen; 

Overwegende dat de VREG overeenkomstig artikel 3.1.3, eerste lid, 2°, a) Energiedecreet de 
toegang tot en de werking van de elektriciteits- en gasmarkt reguleert, inclusief de 
distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas of overgangsmaatregelen hierover, 
overeenkomstig de bepalingen van het Energiedecreet; 

Overwegende dat de VREG overeenkomstig artikel 3.1.4, §2, 5° Energiedecreet bevoegd is om in 
het Vlaamse Gewest leveringsvergunningen toe te kennen, te wijzigen en op te heffen; 

Overwegende dat de VREG de onder artikel 3.1.4, §2, 5° Energiedecreet vermelde bevoegdheid 
uitoefent in overeenstemming met de bepalingen in het Energiedecreet, de 
uitvoeringsbepalingen, en het ondernemingsplan dat hem verbindt3; 

Overwegende dat de levering van elektriciteit en aardgas via het distributienet of het plaatselijk 
vervoernet van elektriciteit, aan afnemers, overeenkomstig artikel 4.3.1, §1, eerste lid 
Energiedecreet onderworpen is aan de voorafgaande toekenning van een leveringsvergunning 
door de VREG; 

Overwegende dat de Vlaamse Regering op basis van artikel 4.3.1, §2 van het Energiedecreet de 
voorwaarden en de procedure tot toekenning, wijziging en opheffing van een leveringsvergunning 

- en 
 het Energiebesluit4; 

Overwegende dat de VREG overeenkomstig artikel 3.2.14, derde lid van het Energiebesluit de 
leveringsvergunning enkel op vraag van de houder ervan kan opheffen nadat deze aan de VREG 
het bewijs heeft voorgelegd dat hij al zijn klanten heeft overgedragen aan één of meerdere 
andere leveranciers; 

 
1 Raadpleegbaar via: www.vreg.be/nl/document/besl-2012-20. 
2 Raadpleegbaar via: www.vreg.be/nl/document/besl-2012-21. 
3 Art. 3.1.4, §2, eerste zin Energiedecreet. 
4 Hoofdstuk II van Titel III van het Energiebesluit omvat de artikelen 3.2.1 t.e.m. 3.2.18. 
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Overwegende dat Powerhouse B.V. (hierna genoemd: verzoek ) op 6 december 2021 een 
verzoek heeft ingediend tot opheffing van de beslissingen van de VREG van 18 september 2012 
waarbij haar leveringsvergunningen voor elektriciteit en aardgas werden toegekend; 

Overwegende dat verzoekster op 10 maart 2022 aan de VREG het bewijs leverde geen actieve 
toegangspunten elektriciteit en aardgas meer te beleveren op het Vlaamse distributienet, en 
aldus geen klanten meer heeft; 

Overwegende dat door de afwezigheid van leveringsactiviteiten bij verzoekster, de opheffing van 
de leveringsvergunningen derhalve geen impact heeft; 

Overwegende dat er bijgevolg geen redenen zijn om het verzoek tot opheffing van de 
leveringsvergunningen van verzoekster te weigeren; 

Overwegende dat de VREG bevoegd is om de beslissing van 18 september 2021 met betrekking 
tot de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan verzoekster (BESL-2012-20) 
op te heffen; 

Overwegende dat de VREG bevoegd is om de beslissing van 18 september 2021 met betrekking 
tot de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan verzoekster (BESL-2012-21) op 
te heffen; 

Overwegende dat het verzoek tot opheffing van de beslissingen van de VREG van 18 september 
2012 met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit (BESL-2012-
20) en de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas (BESL-2012-21) aan verzoekster,
bijgevolg kan ingewilligd worden;
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Beschikkend gedeelte 

De VREG beslist: 

Artikel 1. De beslissing van de VREG van 18 september 2012 met betrekking tot de toekenning van 
een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Powerhouse B.V., gekend onder de referentie BESL-
2012-20, wordt opgeheven. 

Artikel 2. De beslissing van de VREG van 18 september 2012 met betrekking tot de toekenning van 
een leveringsvergunning voor aardgas aan Powerhouse B.V., gekend onder de referentie BESL-
2012-21, wordt opgeheven. 

Artikel 3. De onder artikel 1 en artikel 2 vermelde opheffingen gaan in op donderdag 14 april 
2022.    

Artikel 4. Deze beslissing en de datum waarop de opheffingen ingaan, zoals vermeld onder artikel 
3, worden ook bekendgemaakt door publicatie in het Belgisch Staatsblad en in de daartoe 
geëigende publicaties van de VREG. 

Voor de VREG, 

Sint-Joost-ten-Node, 

Pieterjan Renier 
Algemeen directeur 


