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Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het 

energiebeleid (hierna: ‘Energiedecreet’);  

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene 

bepalingen over het energiebeleid (hierna: ‘Energiebesluit’); 

Gezien de beslissing van de VREG van 13 september 2012 met betrekking tot de toekenning van 

een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Watz bvba (BESL-2012-18)1; 

Gezien de beslissing van de VREG van 30 juli 2013 met betrekking tot de toekenning van een 

leveringsvergunning voor aardgas aan Watz bvba (BESL-2013-11)2; 

Gezien de beslissing van de VREG van 27 maart 2018 met betrekking tot de wijziging van de 

beslissing van de VREG van 13 september 2012 met betrekking tot de toekenning van een 

leveringsvergunning voor elektriciteit aan Watz bvba (BESL-2018-03)3; 

Gezien de beslissing van de VREG van 27 maart 2018 met betrekking tot de wijziging van de 

beslissing van de VREG van 30 juli 2013 met betrekking tot de toekenning van een 

leveringsvergunning voor aardgas aan Watz bvba (BESL-2018-02)4; 

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 verbindt5; 

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; 

  

― 
1  Raadpleegbaar via: www.vreg.be/nl/document/besl-2012-18. 
2  Raadpleegbaar via: www.vreg.be/nl/document/besl-2013-11. 
3  Raadpleegbaar via: www.vreg.be/nl/document/besl-2012-18-0. 
4  Raadpleegbaar via: www.vreg.be/nl/document/besl-2013-11-0. 
5  Art. 3.1.4, §2, eerste zin Energiedecreet. 

http://www.vreg.be/nl/document/besl-2012-18
http://www.vreg.be/nl/document/besl-2013-11
http://www.vreg.be/nl/document/besl-2012-18-0
http://www.vreg.be/nl/document/besl-2013-11-0
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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 

bepaald heeft onder Hoofdstuk II ‘Levering’ van Titel III ‘Organisatie van de elektriciteits- en 

gasmarkt’ van het Energiebesluit6; 

Overwegende dat de VREG de leveringsvergunning kan opheffen als hij van oordeel is dat een 

houder van een leveringsvergunning niet meer aan de voormelde leveringsvoorwaarden van het 

Energiebesluit voldoet, en dat de VREG 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; 

Overwegende dat de VREG overeenkomstig artikel 3.2.14 van het Energiebesluit bij de opheffing 

van de leveringsvergunning een bepaalde procedure moet naleven; 

Overwegende dat de VREG bij brief, per e-mail verstuurd op 25 januari 2022 en navolgend 

aangetekend verstuurd op diezelfde dag, Watz op de hoogte heeft gebracht van het feit dat hij de 

procedure tot opheffing van diens leveringsvergunningen voor elektriciteit en aardgas had 

opgestart, dat de VREG Watz daarbij in kennis heeft gesteld waarom Watz niet langer voldoet aan 

de leveringsvoorwaarden zoals beschreven in de artikelen 3.2.1 t.e.m. 3.2.7 Energiebesluit, en 

bepaald heeft dat Watz uiterlijk tot 3 februari 2022 de tijd kreeg om opnieuw aan voormelde 

voorwaarden te voldoen7; 

Overwegende dat de VREG in voormelde brief gemotiveerd heeft dat de financiële en de 

technische capaciteit8 alsook de professionele betrouwbaarheid9 en de capaciteit om aan de 

behoeften van de klant te voldoen10 niet langer gewaarborgd zijn, gelet op de beëindiging van de 

toegang van Watz tot de distributienetten van de Vlaamse distributienetbeheerders op 21 

december 2021 wegens het herhaaldelijk laattijdig en uiteindelijk niet betalen van de gridfee-

facturen evenals de opstart van de gerechtelijke reorganisatieprocedure in hoofde van Watz met 

ingang van 5 januari 2022; 

Overwegende dat de VREG Watz conform het tweede lid van artikel 3.2.14 van het Energiebesluit 

opgeroepen heeft voor een hoorzitting – in digitale vorm – op 4 februari 2022; dat deze 

hoorzitting op vraag van Watz werd verplaatst naar 18 februari 2022; dat deze hoorzitting als 

bedoeling had om de gelegenheid te bieden om eventuele argumenten tegen de intentie van de 

VREG om de leveringsvergunningen op te heffen kenbaar te maken; 

Overwegende dat de VREG vaststelde dat tegen 18 februari 2022 geen informatie werd 

aangeleverd waaruit blijkt dat Watz opnieuw aan de voormelde leveringsvoorwaarden van het 

Energiebesluit voldoet; 

Overwegende dat er op 18 februari 2022 een hoorzitting heeft plaatsgevonden met Watz en diens 

raadslieden; dat hiervan een proces-verbaal werd opgemaakt dat op 21 februari 2022 door de 

VREG aan Watz werd overgemaakt voor opmerkingen en ter goedkeuring, met de uitdrukkelijke 

vraag om opmerkingen uiterlijk op 24 februari 2022 over te maken; 

― 
6  Hoofdstuk II van Titel III van het Energiebesluit omvat de artikelen 3.2.1 t.e.m. 3.2.18. 
7  Brief VREG aan Watz (aangetekend) met referentie ‘DVO/CDS/22.01.25/0008’. 
8  Art. 3.2.1 t.e.m. art. 3.2.3 Energiebesluit. 
9  Art. 3.2.4 Energiebesluit. 
10  Art. 3.2.5 t.e.m. art. 3.2.6 Energiebesluit. 
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Overwegende dat Watz op 24 februari 2022 haar opmerkingen bij het proces-verbaal van de 

hoorzitting, evenals aanvullende documentatie, heeft overgemaakt; 

Overwegende dat de VREG bij brief, per e-mail verstuurd op 3 maart 2022, Watz het definitieve 

proces-verbaal van de hoorzitting bezorgde en op gemotiveerde wijze meedeelde dat de VREG 

kon ingaan op de vraag van Watz, gesteld tijdens de hoorzitting, om voorlopig niet over te gaan 

tot de opheffing van de leveringsvergunningen van Watz; dat de VREG daartoe besloot o.m. 

omwille van de opgestarte gerechtelijke reorganisatieprocedure die nog zijn verdere verloop 

moest kennen, wat een bestendig oordeel i.v.m. de naleving van de voorwaarden waaraan de 

houder van een leveringsvergunning blijvend moet voldoen bemoeilijkte, maar dat de VREG kon 

vaststellen dat de vooruitzichten daaromtrent positief leken; dat de VREG zich evident het recht 

voorbehield om, indien Watz in de toekomst niet meer zou voldoen aan haar verplichtingen als 

houder van een leveringsvergunning en vroegere toegangshouder, daaraan de gepaste gevolgen 

te verbinden; 

Overwegende dat de VREG vaststelde dat Watz bij vonnis van de Ondernemingsrechtbank van 

Antwerpen, afdeling Antwerpen op 14 april 2022 werd failliet verklaard; 

Overwegende dat de beëindiging van de toegang van Watz tot de distributienetten van de 

Vlaamse distributienetbeheerders op 21 december 2021, volgens art. 4.3.3 Energiedecreet reeds 

tot gevolg had dat elke klant van Watz met ingang van die datum werd beleverd door zijn 

respectieve distributienetbeheerder, optredend als noodleverancier; dat Watz derhalve sindsdien 

geen klanten meer heeft; 

Overwegende dat de curator van Watz tijdens een vergadering – in digitale vorm – met de VREG 

op 4 mei 2022 heeft aangegeven de leveringsactiviteiten van Watz niet te wensen verder te 

zetten; 

Overwegende dat de VREG oordeelt dat Watz, gelet op de faillietverklaring van Watz bij vonnis 

van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen op 14 april 2022, niet meer 

voldoet aan de voorwaarden betreffende financiële en technische capaciteit, zoals vastgesteld in 

Titel III, hoofdstuk II, afdeling I, onderafdeling I van het Energiebesluit; 

Overwegende dat volgens art. 3.2.4 juncto art. 3.1.5 Energiedecreet geen blijk wordt gegeven van 

professionele betrouwbaarheid door degene die in staat van faillissement verkeert en Watz aldus 

niet meer voldoet aan de voorwaarden betreffende professionele betrouwbaarheid, zoals 

vastgesteld in Titel III, hoofdstuk II, afdeling I, onderafdeling II van het Energiebesluit; 

Overwegende dat de VREG oordeelt dat Watz, gelet op de faillietverklaring van Watz bij vonnis 

van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen op 14 april 2022, niet meer 

voldoet aan de voorwaarden betreffende capaciteit om aan de behoeften van de klant te 

voldoen, zoals vastgesteld in Titel III, hoofdstuk II, afdeling I, onderafdeling III van het 

Energiebesluit; 

Overwegende dat de VREG bevoegd is om de beslissing van de VREG van 13 september 2012 met 

betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Watz bvba (BESL-

2012-18), zoals gewijzigd bij beslissing van de VREG van 27 maart 2018 (BESL-2018-03) op te 

heffen;  
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Overwegende dat de VREG bevoegd is om de beslissing van de VREG van 30 juli 2013 met 

betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Watz bvba (BESL-

2013-11), zoals gewijzigd bij beslissing van de VREG van 27 maart 2018 (BESL-2018-02) op te 

heffen; 
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Beschikkend gedeelte 

De VREG beslist: 

Artikel 1. De beslissing van de VREG van 13 september 2012 met betrekking tot de toekenning van 
een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Watz bvba (BESL-2012-18), zoals gewijzigd bij 
beslissing van de VREG van 27 maart 2018 (BESL-2018-03), wordt opgeheven. 

Artikel 2. De beslissing van de VREG van 30 juli 2013 met betrekking tot de toekenning van een 
leveringsvergunning voor aardgas aan Watz bvba (BESL-2013-11), zoals gewijzigd bij beslissing van 
de VREG van 27 maart 2018 (BESL-2018-02), wordt opgeheven. 

Artikel 3. De onder artikel 1 en artikel 2 vermelde opheffingen gaan in op vrijdag 13 mei 2022. 

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

Voor de VREG, 

Sint-Joost-ten-Node, 
 
 
 
 
 
 
Pieterjan Renier 
Algemeen directeur 
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