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VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C − 2019/15301]
28 OKTOBER 2019. — Beslissing van de VREG met betrekking tot de opheffing van de beslissing van de Vlaamse

Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 26 januari 2011 (BESL-2011-1) met betrekking tot de
toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan natGAS AG (BESL-2019-87)

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,

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 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 26 januari 2011 met
betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan natGAS Aktiengesellschaft (BESL-2011-1);

Overwegende dat alle beslissingen van de VREG vermeld in dit document terug te vinden zijn in de
documentendatabank van de VREG[1];

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

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

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

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

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

Overwegende dat een aardgasleverancier wiens leveringsvergunning door de VREG werd opgeheven, niet meer
gerechtigd is om op te treden als leverancier van aardgas in het Vlaamse Gewest aan afnemers via het distributienet.
Wanneer de VREG de leveringsvergunning van een leverancier opgeheven heeft, zal de netbeheerder de rol van
leverancier tijdelijk overnemen door optreden als noodleverancier voor de afnemers van de voormelde leverancier,
wanneer zij aangesloten zijn op zijn net [3];

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 Energiebesluit [4];

Overwegende dat de VREG de leveringsvergunning kan opheffen als hij van oordeel is dat een houder van een
leveringsvergunning niet meer voldoet aan de voormelde leveringsvoorwaarden van het Energiebesluit, en dat de
VREG overeenkomstig artikel 3.2.14 van het Energiebesluit daarbij een bepaalde procedure moet doorlopen;

Overwegende dat de VREG bij brief van 10 oktober 2019 natGAS Aktiengesellschaft (hierna: natGAS) op de hoogte
heeft gebracht van het feit dat hij de procedure tot opheffing van diens leveringsvergunning had opgestart en hem
daarbij in kennis heeft gesteld waarom en in welke mate natGAS niet langer voldoet aan de leveringsvoorwaarden
zoals beschreven in de artikelen 3.2.1. t.e.m. 3.2.7. van het Energiebesluit, en bepaald had dat natGAS uiterlijk op
18 oktober 2019 opnieuw moest voldoen aan deze voorwaarden, en de VREG over de genomen acties in kennis moest
stellen,[5]

Overwegende dat de VREG in deze brief van 10 oktober 2019 gemotiveerd heeft waarom de technische capaciteit
en de capaciteit om aan de behoeften van zijn klanten te voldoen [6] van natGAS volgens hem ontoereikend is;

Overwegende dat de VREG in dezelfde brief van 10 oktober 2019 gemotiveerd heeft waarom de financiële
capaciteit [7] van natGAS volgens hem ontoereikend is;

Overwegende dat de VREG op 21 oktober 2019 geoordeeld heeft dat natGAS op de voormelde datum nog steeds
niet de nodige handelingen gesteld had teneinde opnieuw aan de leveringsvoorwaarden van het Energiebesluit te
voldoen;

Overwegende dat de VREG bij brief van 21 oktober 2019 natGAS heeft ingelicht van zijn volgehouden intentie om
de leveringsvergunning voor aardgas van natGAS op te heffen;

Overwegende dat natGAS conform het tweede lid van artikel 3.2.14 van het Energiebesluit opgeroepen werd voor
een hoorzitting op maandag 28 oktober 2019 in de kantoren van de VREG, dat deze hoorzitting als bedoeling had om
natGAS ook mondeling (al dan niet gestaafd met met de aanleverde stukken) recht op weerwoord te bieden om zich
te verdedigen en zijn eventuele argumenten tegen de intentie van de VREG om de leveringsvergunning op te heffen
kenbaar te maken;[8]

Overwegende dat natGAS op maandag 28 oktober 2019 niet aanwezig was op deze nochtans ruim vooraf geplande
hoorzitting, ondanks het feit dat natGAS daartoe naar behoren opgeroepen was,;

Overwegende dat, gelet op wat voorafgaat, voldaan is aan de voorwaarde van het tweede lid van art. 3.2.14 van
het Energiebesluit, noch eventuele argumenten schriftelijk overmaakte;

Overwegende de VREG oordeelt dat natGAS op datum van 28 oktober 2019 nog steeds geen argumenten heeft
aangehaald die de beoordeling van de VREG m.b.t. het niet voldoen aan de leveringsvoorwaarden kunnen weerleggen;
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Overwegende dat de VREG oordeelt dat natGAS nog steeds niet voldoet aan de voorwaarden betreffende
financiële en technische capaciteit vastgesteld in Titel III, hoofdstuk II, afdeling I, onderafdeling I van het
Energiebesluit;

Overwegende dat de VREG oordeelt dat natGAS niet meer voldoet aan de voorwaarden betreffende capaciteit om
aan de behoeften van de klant te voldoen vastgesteld in Titel III, hoofdstuk II, afdeling I, onderafdeling III van het
Energiebesluit;

Overwegende dat VREG zijn omstandige argumentatie, ter onderbouwing en motivering van zijn oordeel dat
natGAS niet meer aan de leveringsvoorwaarden van het Energiebesluit voldoet, als bijlagen bij deze beslissing heeft
gevoegd, dat deze bijlagen integraal deel uitmaken van deze beslissing;

Overwegende dat de VREG wettelijk bevoegd is om de beslissing van 26 januari 2011 met betrekking tot de
toekenning van de leveringsvergunning voor aardgas aan natGAS Aktiengesellschaft (BESL-2011-1) op te heffen.

Om deze redenen;
De VREG beslist:

Artikel 1. De beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 26 januari 2011 met
betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan natGAS Aktiengesellschaft, met referentie
BESL-2011-1[9], wordt opgeheven.

Art. 2. De onder artikel 1 vermelde beslissing gaat in op vrijdag 1 november 2019.

Art. 3. De beslissing tot opheffing van de leveringsvergunning wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en
via de geëigende kanalen van de VREG.

Brussel, 28 oktober 2019.

Voor de VREG:

Pieterjan Renier
Algemeen Directeur

Nota’s

[1] http://www.vreg.be/nl/documenten-databank
[2] Art. 3.1.4, § 2, eerste zin Energiedecreet.
[3] Art. 4.3.3 Energiedecreet.
[4] Hoofdstuk II van Titel III van het Energiebesluit omvat de artikelen 3.2.1 t.e.m. 3.2.18.
[5] Brief VREG aan natGAS van 10 oktober 2019 (aangetekend) met referentie ‘WS/CVL/19.10.10/0426’
[6] Artikelen 3.2.1., 3.2.3., 3.2.5. en 3.2.6. Energiebesluit
[7] Artikelen 3.2.1 t.e.m. 3.2.2 Energiebesluit
[8] Brief VREG aan natGAS van 21 oktober 2019 (aangetekend) met referentie ‘WS/CDS/19.10.22/0449”
[9] https://www.vreg.be/sites/default/files/besl-2011-1.pdf
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