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Gelet op artikel 4.3.1 van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende 
het energiebeleid; 

Gelet op de artikelen 3.2.1 tot en met 3.2.7 en het artikel 3.2.15 van 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 23 oktober 2018 met betrekking tot de toekenning van een 
leveringsvergunning voor elektriciteit aan Dats 24 NV (BESL-2018-98);1 

Gezien de beslissing van de VREG van 2 juli 2019 met betrekking tot de toekenning van een 
leveringsvergunning voor aardgas aan Dats 24 NV (BESL-2019-25);2 

Overwegende dat Dats 24 NV, hierna genoemd “de aanvrager”, op 31 mei 2022, bij de Vlaamse 
Regulator van de Elektriciteits- en de Gasmarkt, hierna genoemd “de VREG”, een aanvraag heeft 
ingediend tot het behoud van de vergunningen voor de levering van elektriciteit en aardgas via het 
distributienet aan eindafnemers in het Vlaamse Gewest; 

Dat de VREG deze aanvraag tot behoud heeft ontvangen op 31 mei 2022; 

Dat Dats 24 NV volgend op zijn aanvraag tot behoud op 19 juli 2022 nog extra stukken heeft 
ingediend ter staving van deze aanvraag, om de VREG in staat te stellen deze aanvraag volledig te 
kunnen beoordelen; 

Dat de aanvrager in het ingediende dossier aantoont dat hij nog steeds voldoet aan de voorwaarden 
inzake financiële capaciteit vastgesteld in Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling I, Onderafdeling I van het 
Energiebesluit, zonder dat dit kan beschouwd worden als een goedkeuring of bekrachtiging van de 
inhoud van het door de aanvrager ingediende business- en financieel plan door de VREG; 

Dat de aanvrager hierin aantoont dat hij nog steeds voldoet aan de voorwaarden inzake technische 
capaciteit vastgesteld in Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling I, Onderafdeling I van het Energiebesluit; 

Dat de aanvrager hierin aantoont nog steeds te voldoen aan de voorwaarden inzake professionele 
betrouwbaarheid, zoals bepaald in Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling I, Onderafdeling II van het 
Energiebesluit; 

Dat de aanvrager hierin aantoont nog steeds te voldoen aan de voorwaarden inzake de capaciteit 
om aan de behoeften van de klanten te voldoen, zoals bepaald in Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling I, 
Onderafdeling III van het Energiebesluit; 
  

― 
1  Raadpleegbaar via: www.vreg.be/nl/document/besl-2018-98. 
2  Raadpleegbaar via: www.vreg.be/nl/document/besl-2019-25. 

http://www.vreg.be/nl/document/besl-2018-98
http://www.vreg.be/nl/document/besl-2019-25
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Dat de aanvrager hierin eveneens aantoont nog steeds te voldoen aan de voorwaarden inzake de 
beheersmatige en juridische onafhankelijkheid ten opzichte van de netbeheerders, vastgesteld in 
Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling I, Onderafdeling IV van het Energiebesluit; 

Dat de aanvrager bijgevolg nog steeds voldoet aan de in artikel 3.2.1 tot en met 3.2.7 van het 
Energiebesluit gestelde voorwaarden; 

Overwegende dat deze aanvraag tot behoud voldoet aan de terzake van toepassing zijnde 
decretale en reglementaire bepalingen, in het bijzonder artikel 3.2.15 van het Energiebesluit; 
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Beschikkend gedeelte 

De VREG beslist: 

Artikel 1. De beslissing van de VREG van 23 oktober 2018 tot toekenning van een 
leveringsvergunning voor elektriciteit aan Dats 24 NV (BESL-2018-98), blijft behouden. 

Artikel 2. De beslissing van de VREG van 2 juli 2019 tot toekenning van een leveringsvergunning 
voor aardgas aan Dats 24 NV (BESL-2019-25), blijft behouden. 

Artikel 3. De beslissing treedt in werking op 18 augustus 2022, zijnde de dag van de publicatie van 
deze beslissing in de documentendatabank op de website van de VREG. 

Voor de VREG 

Sint-Joost-ten-Node 
 
 
 
 
 
 
 
Pieterjan Renier 
Algemeen directeur 
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