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Besluit op basis van artikel 11, tweede lid, van de Warmtewet tot het intrekken van de vergunning van 
de Stichting KleurrijkWonen tot het leveren van warmte 

1 Inleiding 

1. Op 17 maart 2016 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) namens de Minister van 
Economische Zaken aan Stichting KleurrijkWonen (hierna: KleurrijkWonen) een vergunning 
verleend als bedoeld in artikel 10 van de Warmtewet voor het leveren van warmte. Op 2 november 
2018 heeft KleurrijkWonen aan de ACM verzocht om de aan haar verleende vergunning tot het 
leveren van warmte in te trekken. 

2 Juridisch kader 

2. Volgens artikel 9 eerste lid van de Warmtewet is het verboden zonder vergunning warmte te 
leveren aan verbruikers. Het tweede lid bepaalt vervolgens dat het verbod, bedoeld in het eerste 
lid, niet geldt ten aanzien van een leverancier die:  

a. warmte levert aan ten hoogste tien verbruikers tegelijk,  
b. per jaar niet meer warmte levert dan 10.000 gigajoules, of  
c. de verhuurder of de eigenaar is van het gebouw, ten behoeve waarvan de warmte wordt 
geleverd. 

 
3. De Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de Minister) kan op basis van artikel 11 

van de Warmtewet een verleende vergunning voor het leveren van warmte intrekken. Op basis 
van artikel 11, tweede lid van de Warmtewet kan een vergunning worden ingetrokken indien:  

a. de houder van de vergunning dit verzoekt;  
b. (…). 

 
4. Bij ‘Besluit mandaat, volmacht en machtiging ACM’1 heeft de Minister mandaat, volmacht en 

machtiging verleend aan de ACM tot onder andere het nemen van besluiten die verband houden 
met artikel 11, eerste lid van de Warmtewet. 

3 Beoordeling 

5. Op 17 maart 2016 heeft de ACM namens de Minister aan KleurrijkWonen een vergunning als 
bedoeld in artikel 10 van de Warmtewet verleend voor het leveren van warmte 
 

                                                        
1 Besluit van 28 oktober 2015, stcrt, nr. 2015, 37883. 
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6. Op 2 november 2018 heeft KleurrijkWonen aan de ACM verzocht om de aan haar verleende 
vergunning tot het leveren van warmte in te trekken. KleurrijkWonen heeft aangegeven dat zij 
onder de uitzonderingsgronden valt genoemd in artikel 9 tweede lid onder a en c van de 
Warmtewet. Onderdeel a van dit artikel bepaalt dat de vergunningsplicht niet geldt ten aanzien 
van leveranciers die aan ten hoogste tien verbruikers warmte leveren. Onderdeel c van dit artikel 
bepaalt dat de vergunningsplicht niet geldt voor leveranciers die warmte leveren aan gebouwen 
waarvan zij eigenaar of verhuurder zijn.  

 
7. KleurrijkWonen levert warmte aan twee gebouwen waarvan zij eigenaar is, namelijk het 

Syndiongebouw en het Hoofdgebouw. Binnen het Hoofdgebouw zijn twee appartementen die in 
particulier eigendom zijn. Aan deze twee appartementen levert KleurrijkWonen ook warmte.  

 
8. KleurrijkWonen is eigenaar van de twee gebouwen waaraan zij warmte levert, de 

uitzonderingsgrond in artikel 9 tweede lid onder c is daarom van toepassing. Voor de levering van 
warmte aan de twee verbruikers die de twee appartementen in eigendom hebben, is de 
uitzonderingsgrond in artikel 9 tweede lid onder a van toepassing. Er wordt namelijk in dit geval 
niet meer dan aan tien verbruikers warmte geleverd.  

 
9. Op basis van de geleverde informatie concludeert de ACM dat KleurrijkWonen onder de 

uitzonderingsgronden valt genoemd in artikel 9 tweede lid onder a en c van de Warmtewet. 
KleurrijkWonen is daarom niet vergunningsplichtig.  

 
10. Naar aanleiding van het intrekkingsverzoek heeft de ACM besloten om de vergunning van 

KleurrijkWonen tot het leveren van warmte in te trekken.  

4 Dictum 

11. Gelet op artikel 11, tweede lid, onder a, van de Warmtewet besluit de Autoriteit Consument en 
Markt namens de Minister de aan Stichting KleurrijkWonen verleende vergunning van 17 maart 
2016 in te trekken.  
 

Den Haag, 
Datum:  
 
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze: 
 
w.g. 
 
mr. P.J.H. Benner 
Teammanager Directie Energie 
 
Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw 

gemotiveerde bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 

16326, 2500 BH Den Haag. Graag ontvangen wij uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag 

waarop dit besluit bekend is gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt 

verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 
 
 


