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1  Aanvraag en procedure  
 

1. Op 8 maart 2018 heeft Kelvin B.V. (hierna: aanvrager) een aanvraag voor een vergunning 

ingediend, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid van de Warmtewet. 1 

 

2. Per brief van 12 maart 2018 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) de 

ontvangst van de aanvraag bevestigd.2  

 

3. Tijdens de behandeling van de aanvraag heeft aanvrager op verzoek van de ACM aanvullende 

gegevens verstrekt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten 

zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid van de Warmtewet.3  

 

 

                                                        
1 E-mails d.d. 8-3-2018 met kenmerken: ACM/IN/408349, respectievelijk ACM/IN/408351. 
2 Brief met kenmerk: ACM/UIT/484859. 
3 E-mail d.d. 16-3-2018 met kenmerk: ACM/IN/414291; e-mail d.d. 30-3-2018 met kenmerk: ACM/IN/414769; e-mail d.d. 

16-4-2018 met kenmerk: ACM/IN/415233, E-mail d.d. 1-5-2018 met kenmerk: ACM/IN/415774 
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2  Juridisch kader  
 

4. In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen 

voor dit besluit.  

 

5. Op grond van artikel 9 van de Warmtewet is het verboden om zonder vergunning warmte te 

leveren aan verbruikers die warmte afnemen van een warmtenet en een aansluiting hebben van 

maximaal 100 kilowatt. Dit verbod geldt niet ten aanzien van een leverancier die ofwel warmte 

levert aan ten hoogste 10 verbruikers tegelijk; ofwel per jaar niet meer warmte levert dan 10.000 

gigajoules; ofwel de verhuurder of eigenaar is van het gebouw, ten behoeve waarvan de 

warmte wordt geleverd. 

  

6. De Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de Minister) verleent op aanvraag een 

vergunning indien de aanvrager genoegzaam aantoont dat hij:  

a. beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor 

een goede uitvoering van zijn taak; 

b. redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 2 

van de Warmtewet na te komen.  

 

7. Bij ‘Besluit mandaat, volmacht en machtiging ACM’4 heeft de Minister mandaat, volmacht en 

machtiging verleend aan de ACM tot onder andere het nemen van besluiten die verband 

houden met artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet.  

 

8. In het Warmtebesluit zijn de criteria van artikel 10, eerste lid Warmtewet uitgewerkt en nadere 

regels gesteld met betrekking tot de inhoud van en de procedure voor de aanvraag van een 

vergunning. 

 

9. Een aanvraag dient op grond van artikel 9, eerste lid, van het Warmtebesluit te worden 

ingediend bij de ACM. In artikel 9 van het Warmtebesluit is bepaald welke gegevens de 

aanvraag ten minste dient te bevatten. Op grond van artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene 

wet bestuursrecht kan te allen tijde een aanvraag worden aangevuld met informatie, indien 

deze informatie benodigd is voor het beoordelen van de aanvraag. 

 

  

                                                        
4 Besluit van 28 oktober 2015, stcrt, nr. 2015, 37883. 
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3 Feiten 
 

10. Kelvin B.V. is een besloten vennootschap die per akte van oprichting van 27 juni 2017 is 

opgericht. Volgens haar statuten heeft Kelvin B.V. als voornaamste doel “het vermarkten van 

warmte- en andere energieprojecten, waaronder begrepen de opwekking van (decentrale) 

warmte en verspreiding hiervan naar diverse afnemers”. In dat kader is Kelvin B.V. voornemens 

bestaande warmtenetten in eigendom te verwerven, dan wel nieuwe warmtewetten aan te 

leggen, om deze vervolgens te kunnen exploiteren.  

 

11. Concreet wil Kelvin B.V. binnen afzienbare tijd het bestaande net ‘warmteproject Geleen’ 

overnemen en gaan exploiteren, alsmede het nieuwe ‘warmtenet De Run Veldhoven’ 

aanleggen en gaan exploiteren. Voor de warmtelevering aan deze projecten is Kelvin B.V. 

vergunningplichtig conform artikel 9 Warmtewet. Kelvin B.V. heeft daarom een 

vergunningsaanvraag bij de ACM ingediend. Kelvin B.V. heeft dit gedaan nog voordat de 

daadwerkelijke levering van start is gegaan, om zo eerst haar business case sluitend te maken 

en bij de start van levering conform de Warmtewet te kunnen handelen. 

 

12. Kelvin B.V. is voornemens warmte te leveren met een minimum temperatuur van 70 graden 

Celsius en een maximumtemperatuur van 90 graden Celsius. 

 

4 Beoordeling 
 

Organisatorische, financiële en technische kwaliteit 
 

Introductie 

 

13. De ACM beoordeelt in het hierna volgende of aanvrager, conform artikel 10, eerste lid, van de 

Warmtewet, voldoende heeft aangetoond te beschikken over de vereiste organisatorische, 

financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak. Ook moet 

aanvrager redelijkerwijs in staat worden geacht de verplichtingen uit hoofdstuk 2 van de 

Warmtewet na te komen. Voor de beoordeling hiervan bevat artikel 9, vierde lid, onderdeel a tot 

en met d, van het Warmtebesluit elementen die de aanvrager ten minste dient aan te tonen.  

  

Organisatorische kwaliteit 
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14. Op grond van artikel 9, vierde lid, onderdeel a, van het Warmtebesluit is vereist dat de 

aanvrager beschikt over een goede administratieve organisatie, met inbegrip van de financiële 

administratie, en over een goede interne of externe controle hierop.  

 

15. Voor de beoordeling van de administratieve organisatie kijkt de ACM naar alle activiteiten met 

betrekking tot het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens. Het gaat 

daarbij om activiteiten die gericht zijn op het verstrekken van informatie ten behoeve van het 

besturen, het doen functioneren en het beheersen van een huishouding, alsmede ten behoeve 

van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.  

 

16. Aangezien Kelvin B.V. haar bedrijfsvoering nog moet starten, kan de ACM niet vaststellen of de 

organisatorische kwaliteit van Kelvin B.V. als zodanig functioneert. Wel kan de ACM beoordelen 

of Kelvin B.V. voornemens is haar organisatie zodanig in te richten dat de organisatorische 

kwaliteit van Kelvin B.V. wordt gewaarborgd. 

 

17. Kelvin B.V. heeft omschreven wat de juridische - en eigendomsstructuur van de onderneming 

is.5 Daarnaast heeft zij inzichtelijk gemaakt hoe zij haar organisatie heeft ingericht, welke 

personen zeggenschap uitoefenen en op welke manier de beslissingsbevoegdheid is ingericht.6 

Hieruit volgt dat Kelvin B.V. duidelijke functiescheidingen heeft aangebracht in haar organisatie. 

Daarnaast heeft  Kelvin B.V. een huishoudelijk reglement opgesteld, waaraan zowel 

leidinggevenden als werknemers van Kelvin B.V. gehouden zijn.7  

 

18. Voor de organisatorische kwaliteit is ook van belang dat een warmteleverancier haar 

bedrijfsprocessen kan controleren. Hiervoor heeft Kelvin één integraal systeem aangeschaft. 

Hierin zijn alle relevante gegevens rondom bijvoorbeeld het klantenbeheer, facturatie en 

meetgegevens opgenomen.  

 

19. Kelvin B.V. heeft een deel van haar werkzaamheden uitbesteed aan Ees Holland B.V. In de 

conceptovereenkomst die hieraan ten grondslag ligt, zijn duidelijke prestatienormen opgenomen 

over het serviceniveau.8  

 
20. Op basis van voornoemde verstrekte gegevens en bescheiden is de ACM van oordeel dat 

aanvrager voldoende beschikt over de benodigde organisatorische kwaliteiten voor de 

uitvoering van haar taak als warmteleverancier. 

 
                                                        
5 Verwezen wordt naar bijlage 2a., 3a., bij de aanvraag. 
6 Verwezen wordt naar bijlage 2a., 3a. en 7c. bij de aanvraag. 
7 Verwezen wordt naar bijlage 7f. bij de aanvraag. 
8 Verwezen wordt naar bijlage 7a. 7b. en 7d. bij de aanvraag. 
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Financiële kwaliteit 

21. Ten aanzien van de beoordeling van de financiële kwaliteit vereist artikel 9, vierde lid, onderdeel 

b en c, van het Warmtebesluit ten minste dat de aanvrager niet in staat van faillissement 

verkeert en haar geen surseance van betaling is verleend.  

 

22. Aanvrager heeft in dit verband een verklaring van de Rechtbank Midden Nederland overlegd 

van 14 november 2017 9 op basis van de registers, bedoeld in artikel 19 en 222a van de 

Faillissementswet. Hieruit blijkt dat aanvrager niet in staat van faillissement verkeert en dat haar 

geen surseance van betaling is verleend.  

 

23. Kelvin B.V. is opgericht op 26 juni 2017. Het doel is het (binnen Nederland) realiseren en 

exploiteren van kleinschalige warmtenetten. Na oprichting zijn (vooralsnog) geen warmtenetten 

gerealiseerd of geëxploiteerd door Kelvin B.V. De ACM merkt op dat juist de realisatie en 

exploitatie van een warmtenet effect heeft op de financiële kwaliteit van een onderneming.  

 

24. Volgens artikel 9, tweede lid, onderdeel b, van het Warmtebesluit, dient de aanvraag voor een 

vergunning onder andere een recente jaarrekening te bevatten. De jaarrekening van Kelvin B.V. 

zou weliswaar zicht moeten geven op de historische financiële positie, echter spelen hier twee 

factoren: (i) de jaarrekening 2017 is nog niet opgesteld, maar (ii) bovenal geldt dat er nog geen 

activiteiten zijn ontplooid binnen Kelvin B.V. Dit betekent dat de financiële kwaliteit niet direct 

kan worden afgeleid uit de jaarrekening van Kelvin B.V. 

 

25. Ter beoordeling van de financiële positie heeft de ACM daarom naar de financiële effecten per 

project gekeken. Hiervoor heeft Kelvin B.V. aanvullende gegevens verstrekt over deze 

financiële posities.  

 

26. Kelvin B.V. is voornemens een warmtenet in Geleen over te nemen. Ter dekking van de initiële 

investering(en), eventuele meerkosten, tegenvallende resultaten en/of solvabiliteitsissues ten 

gevolge van het warmteproject Geleen heeft Kelvin B.V. een bijdrage ontvangen van haar 

aandeelhouder. Het aanwenden van deze bijdrage is expliciet voorbehouden aan het 

warmtenet in Geleen. Tevens heeft Kelvin B.V. inzage gegeven in de business case behorend 

bij het warmtenet in Geleen. De combinatie van beide gegevens leidt er toe dat de ACM het 

aannemelijk acht dat Kelvin B.V. in staat zal zijn om het warmtenet in Geleen over te nemen en 

te exploiteren.  

 

27. Kelvin B.V. is voornemens een warmtenet in Veldhoven te realiseren. Ter financiering van de 

initiële investering(en), eventuele meerkosten, tegenvallende resultaten en/of 

solvabiliteitsissues ten gevolge van dit project heeft Kelvin B.V. een letter of intent met een 
                                                        
9 Verwezen wordt naar bijlage 5e. bij de aanvraag. 
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investeringsmaatschappij gesloten. Deze letter of intent heeft Kelvin B.V. aan de ACM overlegd. 

Tevens heeft Kelvin B.V. inzage gegeven in de business case behorend bij het warmtenet 

Veldhoven. De combinatie van beide gegevens leidt er toe dat de ACM het aannemelijk acht 

dat Kelvin B.V. in staat zal zijn om het warmtenet in Veldhoven over te nemen en te exploiteren.  

 

28. Tot slot heeft de ACM geconstateerd dat Kelvin B.V. volgens haar statuten ook tot doel heeft: 

i. het beleggen in financiële producten; en  

ii. het verstrekken van geldleningen.  

 

Kelvin B.V. licht toe dat haar hoofddoel is om warmteprojecten te realiseren en exploiteren. De 

in dit randnummer genoemde doelen zijn opgenomen om naar de toekomst toe te kunnen 

investeren in andere warmteprojecten. De ACM merkt hierover op dat er geen bepalingen in de 

Warmtewet staan waaruit blijkt dat dergelijke doelstellingen niet toegestaan zijn. Wel gaat de 

ACM ervan uit dat Kelvin B.V. zorg zal dragen dat dergelijke activiteiten niet ten koste gaan van 

de continuïteit en kwaliteit van de exploitatie van haar warmtenetten. 

 

29. Op basis van de gegevens en bescheiden is de ACM van oordeel dat aanvrager voldoende 

heeft aangetoond te beschikken over het vereiste van de benodigde financiële kwaliteit voor de 

uitvoering van haar taak als warmteleverancier.  

 

Technische kwaliteit 

30. Op grond van artikel 9, vierde lid , onderdeel d, van het Warmtebesluit is vereist dat de 

aanvrager beschikt over een doeltreffend systeem voor de beheersing van de kwaliteit van de 

te leveren goederen en diensten.  

 

31. Aanvrager heeft stukken verstrekt waaruit blijkt hoe Kelvin B.V. het storingsproces, het 

onderhoudsproces en het meterbeheerproces heeft ingericht en welke technische normen zij 

hierbij hanteert.10 Ook hanteert Kelvin B.V. een assetmanagement systeem waarin alle 

technische componenten van het warmtenet geregistreerd worden en ook het onderhoud aan 

deze componenten bijgehouden wordt. Uit deze stukken volgt dat Kelvin B.V. duidelijke criteria 

hanteert voor de beheersing van de kwaliteit van de door haar te leveren diensten. 

 

32. Op basis van de verstrekte gegevens en bescheiden is de ACM van oordeel dat aanvrager 

voldoende heeft aangetoond te beschikken over de vereiste technische kwaliteiten voor de 

uitvoering van haar taak als warmteleverancier.  

  

                                                        
10 Verwezen wordt naar bijlage 7a., 8a., 9a. t/m 9d. 10a. 11a t/m 11i. bij de aanvraag. 
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Betrouwbare levering 

 

33. In artikel 2, eerste lid, van de Warmtewet is bepaald dat een warmteleverancier zorg draagt 

voor een betrouwbare levering. Aanvrager heeft voor de netten Geleen en Veldhoven een 

prognose van de warmtevraag aangeleverd, almede toegelicht met welke productie-installaties 

Kelvin B.V. aan deze vraag gaat voldoen.  

 

34. Uit de door aanvrager overgelegde prognose van de warmtevraag van de verbruikers en de 

beschrijving van de wijze waarop aan deze vraag tegemoet wordt gekomen, concludeert de 

ACM dat aanvrager in staat is zorg te zullen dragen voor een betrouwbare levering van warmte.  

 

Redelijke voorwaarden 
 

Overeenkomst 

35. In artikel 2, eerste lid van de Warmtewet is bepaald dat een warmteleverancier redelijke 

voorwaarden hanteert. In artikel 3 van de Warmtewet is bepaald dat de warmteleverancier een 

overeenkomst tot levering van warmte opstelt. In dit artikel is tevens aangegeven welke 

gegevens deze overeenkomst minimaal dient te bevatten. Kelvin B.V. heeft 

leveringsovereenkomsten, algemene aansluitvoorwaarden en algemene leveringsvoorwaarden 

aangeleverd, voor zowel klein(zakelijke) verbruikers  als voor zakelijke verbruikers.11 De 

bepalingen uit de overeenkomsten en algemene voorwaarden zijn in lijn met de verplichtingen 

die een warmteleverancier heeft op basis van de Warmtewet. 

 

36. Op basis van de verstrekte gegevens en bescheiden is de ACM van oordeel dat aanvrager 

overeenkomsten hanteert die de gegevens bevatten welke zijn opgenomen in artikel 3, eerste 

lid, onder a, b en c van de Warmtewet. 

 

Klachten- en geschillenregeling 

37. Op grond van artikel 3, tweede lid, van de Warmtewet is vereist dat verbruikers geschillen die 

voortvloeien uit de desbetreffende overeenkomst kunnen voorleggen aan een onafhankelijke 

geschillencommissie. De geschillencommissie dient snel, transparant, eenvoudig en goedkoop 

te zijn. Aanvrager heeft hiertoe bewijs geleverd van registratie bij de Geschillencommissie 

Warmtelevering.12  

 

38. Op basis van de gegevens en bescheiden is de ACM van oordeel dat aanvrager genoegzaam 

heeft aangetoond aan voornoemd vereiste te voldoen. 

 
                                                        
11 Verwezen wordt naar bijlage 6a t/m 6d. en 6g bij de aanvraag. 
12 Verwezen wordt naar bijlage 6f. bij de aanvraag. 
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5 Besluit 
 

39. De ACM is – onder verwijzing naar onderdeel 4 van onderhavig besluit – van oordeel dat Kelvin 

B.V. genoegzaam heeft aangetoond te beschikken over de benodigde organisatorische, 

financiële en technische kwaliteiten voor de goede uitvoering van zijn taak, alsmede 

redelijkerwijs in staat kan worden geacht om de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 2 

van de Warmtewet na te komen. 

 

40. Met inachtneming van artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet en het Warmtebesluit, besluit de 

ACM namens de Minister aan Kelvin B.V. een vergunning te verlenen voor het leveren van 

warmte aan verbruikers. 

 

41. De vergunningverlening wordt beperkt tot de warmtenetten waar de ACM kennis van heeft op 

de datum van dit besluit, te weten het warmtenet Geleen en het warmtenet Veldhoven.13 Op het 

moment dat Kelvin B.V. voornemens is ook andere netten te gaan exploiteren waarvoor zij 

vergunningplichtig is, dient zij dit aan de ACM te melden. De ACM zal vervolgens een besluit 

nemen over wijziging van de vergunning. 

 

42. Voor wat betreft de vergunningverlening voor project Geleen wordt aan de vergunning  het 

voorschrift verbonden dat Kelvin B.V. de eigendom van het warmtenet Geleen verwerft.  

 

43. Voor wat betreft de vergunningverlening voor project Veldhoven wordt aan de vergunning het 

voorschrift verbonden dat Kelvin B.V. de financiering van het warmtenet Veldhoven rond krijgt. 

 

44. Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat indien Kelvin B.V. gebruik maakt van de 

statutaire doelstellingen zoals opgenomen in randnummer 28, zij dit dusdanig invult dat deze 

activiteiten geen weerslag hebben op haar taken als warmteleverancier, en dat de continuïteit 

en kwaliteit van het exploiteren van haar warmtenetten niet in het geding komt. 

 
45. Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat Kelvin B.V. voorts onverwijld opgave 

doet aan de directeur van de Directie Energie van wijzigingen in de bij aanvraag verstrekte 

gegevens en bescheiden. Hieronder wordt verstaan tenminste de in artikel 9, tweede lid, 

onderdelen a, c, f en h van het Warmtebesluit opgenomen gegevens en bescheiden, alsmede 

de overige (aanvullende) gegevens omtrent zijn (verwachte) financiële, technische en 

organisatorische kwaliteiten. 

                                                        
13 Artikel 10, derde lid, Warmtewet bepaalt dat de ACM voorschriften en beperkingen kan verbinden aan een vergunning. 

Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat een vergunning beperkt kan worden tot één of enkele warmteprojecten, zie 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2002–2003, 29 048, nr. 3, p 9. 
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46. Concreet betekent dit dat Kelvin B.V. in ieder geval: 

 

i. Een getekende versie van de beheersovereenkomst tussen Kelvin B.V. en Ees Holland 

B.V. aan de ACM dient te verstrekken voordat tot exploitatie van voornoemde 

warmteprojecten wordt overgegaan;  

ii. Een bewijs van daadwerkelijke inschrijving bij de Geschillencommissie Warmtelevering 

overlegt; en 

iii. Voor zowel het warmtenet Geleen als het warmtenet Veldhoven na het eerste jaar van 

levering een overzicht van de in de storingsregistratie opgenomen storingen verstrekt. 

 

47. Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat de warmte wordt geleverd op een 

minimum temperatuur van 70 graden Celsius en een maximumtemperatuur van 90 graden 

Celsius. 

 

48. Aan de vergunning wordt tenslotte het voorschrift verbonden dat Kelvin B.V. jaarlijks binnen één 

maand na vaststelling de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 e.v. Burgerlijk Wetboek deze 

aan de directeur van de Directie Energie toezendt. 

 

49. Gewezen wordt op de bevoegdheid van de Minister om, conform artikel 11, eerste en tweede 

lid, van de Warmtewet, de vergunning van Kelvin B.V. in te trekken, onder meer in het geval de 

in de vergunning opgenomen voorschriften niet worden nagekomen. 

 

50. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Een versie van dit besluit zal 

tevens gepubliceerd worden op de website van de ACM. 
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51. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het conform artikel 3:41 van de 

Algemene wet bestuursrecht is bekend gemaakt. 

 
 

Den Haag, 

Datum: 3 mei 2018 

 

De Minister van Economische Zaken namens deze: 

Autoriteit Consument en Markt 

voor deze, 

 

w.g. 

 

mr. P.J.H. Benner 

Teammanager Directie Energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 

weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In 

het bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene 

wet bestuursrecht, de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks 

beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 
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Bijlage behorende bij besluit met kenmerk ACM/UIT/493933 
Overzicht van de temperatuur van de te leveren warmte bestemd voor ruimteverwarming en bestemd 

voor warm tapwater, zoals bedoeld in het voorschrift vermeld in randnummer 47 van het besluit.  

 

Warmtenet    Warmte     

1. Geleen   Minimaal 70 ̊C    

Maximaal 90 ̊C      

2. Veldhoven    Minimaal 70 ̊C       

    Maximaal 90 ̊C  

 
 




