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1 Samenvatting 

1. De Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) heeft op 6 mei 2019 een handhavingsverzoek van 
Energie I&V B.V. (“Energie I&V”) tegen Allure Energie B.V. (“Allure”) ontvangen.1 Allure zou de 
Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet overtreden. Specifiek zou Allure niet voldoen aan de 
verplichting om een overeenkomst te hebben met een partij die de 
programmaverantwoordelijkheid (“PV”) uitvoert. Bij besluit van 18 juli 2019 heeft de ACM het 
verzoek om handhavend op te treden afgewezen.2 

2. In deze beslissing op bezwaar verklaart de ACM het bezwaar van Energie I&V ongegrond. De 
ACM is van oordeel dat Allure voldoet aan haar verplichting op het punt van 
programmaverantwoordelijkheid.  
 

2 Feiten 

3. Allure is een leverancier van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Hiertoe beschikt zij sinds 
2014 over vergunningen. Allure heeft haar PV via een leveringsovereenkomst met Energie I&V3 
uitbesteed aan Energie E&E B.V. (“Energie E&E”) en GasTerra B.V. (“GasTerra”). Energie E&E is 
een zustermaatschappij van Energie I&V en beschikte over een erkenning als PV-partij. 

4. In het kader van haar vergunningsaanvraag in 2014 heeft Allure – als aanvulling op de 
leveringsovereenkomst met Energie I&V – een afzonderlijke overeenkomst met Energie E&E 
gesloten.4 Hierin is uitdrukkelijk bepaald dat Energie E&E als PV-partij voor Allure optreedt.5     

5. Energie I&V en Energie E&E hebben naar aanleiding van een betalingsgeschil met Allure de 
leveringsovereenkomst en de aanvullende overeenkomst met Allure met ingang van 1 februari 
2018 opgeschort. Hierover zijn Energie I&V en Allure in een civielrechtelijke procedure 
verwikkeld. In die procedure heeft Energie I&V in kort geding geëist dat Allure een andere PV-
partij aanwijst. De voorzieningenrechter van de rechtbank op Rotterdam heeft deze eis op 26 
maart 2018 afgewezen.6  

 
1 Kenmerk ACM/IN/432098. 
2 Kenmerk ACM/UIT/514042. 
3 Kenmerk ACM/IN/441689, bijlage 3. 
4 Op grond van artikel 2, lid 2, sub a, Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers. 
5 Kenmerk ACM/IN/441689, bijlage 4. 
6 Kenmerken ACM/INTNZP/008529 en ACM/IN/414571. 
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6. Op 11 september 2018 heeft Energie I&V aan al haar klanten met wie zij een soortgelijke 
leveringsovereenkomst had en voor wie Energie E&E als PV-partij optrad, verzocht om 
kleinverbruikersaansluitingen in het Centrale Aansluitingenregister (“CAR”) over te laten zetten 
naar EnergiePlaza B.V. (“EnergiePlaza”). EnergiePlaza beschikt over een erkenning als PV-partij 
en is een zustermaatschappij van Energie I&V en Energie E&E.  

7. Om aan haar vergunningseisen te blijven voldoen heeft Allure op 14 en 27 september 2018 
Energie I&V verzocht om een contract of een verklaring op basis waarvan EnergiePlaza de PV 
van Energie E&E zou overnemen. In reactie hierop heeft Energie I&V aangegeven dat een 
dergelijk contract of een dergelijke verklaring niet vereist is, aangezien Energie I&V op basis van 
de leveringsovereenkomst EnergiePlaza als PV-partij voor Allure heeft aangewezen. Allure heeft 
voor de betreffende kleinverbruikers vervolgens een switchverzoek ingediend om de PV naar 
EnergiePlaza over te laten zetten. 

8. Op 26 juni 2019 is aan Energie E&E surseance van betaling verleend. Hierop verzocht een 
toezichthouder van de Directie Consumenten van de ACM in het kader van toezicht op 
vergunningseisen onder andere aan Allure om de meest recente getekende overeenkomsten met 
EnergiePlaza. Op 30 augustus 2019 heeft Allure naar aanleiding hiervan Energie I&V opnieuw 
verzocht om een dergelijke overeenkomst. Dit verzoek heeft Energie I&V op 3 september 2019 
opnieuw afgewezen. 

9. Op 8 oktober 2019 heeft de rechtbank Rotterdam Energie E&E in staat van faillissement 
verklaard. Sinds 10 oktober 2019 beschikt Energie E&E niet meer over een erkenning als PV-
partij.  
 

3 Verloop procedure 

10. Bij besluit van 18 juli 2019 heeft de ACM het verzoek van Energie I&V om handhavend op te 
treden jegens Allure afgewezen. Hiertegen heeft Energie I&V op 27 augustus pro forma bezwaar 
ingediend.7 Op 30 september 2019 heeft Energie I&V het bezwaar aangevuld met de gronden 
van het bezwaar.8 

11. Op 6 november 2019 zijn twee e-mailwisselingen tussen Energie I&V en Allure aan het dossier 
toegevoegd en aan partijen toegezonden.9 Hieruit blijkt de informatie zoals beschreven in 
randnummers 6, 7 en 8. Hierop heeft Allure per fax van 12 november 2019 en bij brief van 13 
november 2019 gereageerd.10 Energie I&V heeft niet schriftelijk op de e-mailwisselingen 
gereageerd. 

12. Op 19 november 2019 heeft een hoorzitting plaatsgevonden. Allure was hierbij niet aanwezig, 
maar zij heeft op 19 november 2019 per e-mail aan ACM laten weten dat zij voor de 
kleinverbruikersaansluitingen in het CAR waar EnergiePlaza stond vermeld een switchverzoek 
heeft ingediend naar een andere erkende PV-partij.11 Allure heeft de overeenkomst met die PV-

 
7 Kenmerk ACM/IN/437731. 
8 Kenmerk ACM/IN/439368. 
9 Kenmerk  ACM/UIT/522003. 
10 Kenmerken ACM/IN/441656 en ACM/IN/441689. 
11 Kenmerk ACM/IN/447371. 
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partij aan de ACM overhandigd.12 
 

4 Bezwaargronden Energie I&V 

13. De opschorting van de leveringsovereenkomst heeft volgens Energie I&V tot gevolg dat Allure 
geen rechtsgeldige overeenkomst meer heeft met een PV-partij. Dit betekent dat Allure niet 
langer aan de vergunningseisen op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet voldoet. Dit 
is een overtreding waartegen ACM zou moeten optreden. 

14. Volgens Energie I&V heeft de opschorting van de leveringsovereenkomst tot gevolg datDe 
opschorting van de leveringsovereenkomst heeft daarnaast tot gevolg dat Energie E&E en 
GasTerra ten onrechte in het CAR als PV-partijen voor een aantal kleinverbruikers van Allure 
worden vermeld. Het CAR is leidend bij de allocatie van energie door netbeheerders aan PV-
partijen. Dit heeft volgens Energie I&V het ongewenste gevolg dat Energie E&E en GasTerra aan 
hun verplichtingen als PV-partij dienen te blijven voldoen terwijl zij door de opschorting eigenlijk 
onverplicht zouden zijn energie aan de afnemers van Allure te leveren. Allure zou daarom andere 
PV-partijen moeten aanwijzen en deze ook dienen te vermelden in het CAR, dan wel de 
opschorting door middel van een civielrechtelijke procedure ongedaan moeten maken.  

15. Energie I&V is daarnaast van mening dat de civielrechtelijke opschorting van de 
leveringsovereenkomst ook bestuursrechtelijk doorwerkt. Artikel 2, lid 9, van het Besluit 
leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 brengt namelijk mee dat het opschorten van contracten 
alleen verboden is in geval van faillissement, surseance van betaling, of het intrekken van de 
vergunning van de leverancier. Dit betekent dat buiten deze situaties opschorting wel is 
toegestaan. Wanneer de opschorting van de overeenkomst wordt ingeroepen door de PV-partij is 
deze zodoende niet langer verplicht om als PV-partij op te treden voor de leverancier. 

16. Door het handhavingsverzoek af te wijzen heeft de ACM het wettelijk recht van Energie I&V om 
de nakoming van haar contract met Allure op te schorten gefrustreerd. Volgens Energie I&V had 
de ACM handhavend moeten optreden jegens Allure door haar te bewegen een andere PV-partij 
in het CAR te doen vermelden.  
 

5 Standpunt Allure 

17. Allure stelt dat er nog steeds sprake is van een geldige leveringsovereenkomst tussen Allure en 
Energie I&V. De opschorting door Energie I&V doet hier niet aan af. Of de leveringsovereenkomst 
terecht is opgeschort, is een civielrechtelijke kwestie die momenteel bij de civiele rechter in 
behandeling is. Verder is Allure van mening dat de ACM het handhavingsverzoek van Energie 
I&V niet-ontvankelijk had moeten verklaren, omdat Energie I&V niet als belanghebbende kan 
worden aangemerkt. 
 

 
12 Kenmerk ACM/IN/447371. 
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6 Beoordeling door ACM 

6.1 Belanghebbendheid Energie I&V 

18. De ACM neemt slechts handhavingsverzoeken van belanghebbenden in behandeling.13 Om deze 
reden beoordeelt de ACM ambtshalve of een dergelijk verzoek is ingediend door een partij die als 
belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht (“Awb”) kan worden 
aangemerkt.  

 
19.      Indien de ACM bij handhavend optreden zou vaststellen dat Allure niet zou voldoen aan haar PV, 

zou dit hoe dan ook betrekking hebben gehad op de leveringsovereenkomst tussen Allure en 
Energie I&V. Energie I&V is daarom aan te merken als derde-belanghebbende. De ACM heeft 
dan ook  haar handhavingsverzoek in behandeling genomen. 

6.2 Gronden van bezwaar Energie I&V ongegrond 

6.2.1 Geen extra eisen in Bve en Bvg 
19. In de kern komt het bezwaar van Energie I&V erop neer dat volgens haar de opschorting van de 

leveringsovereenkomst tussen haar en Allure het gevolg moet hebben dat Allure met ingang van 
die opschorting niet meer zou voldoen aan de vergunningseis van artikel 3, lid 1, sub a, Besluit 
vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers (“Bve”)14 en van artikel 3, lid 1, Besluit 
vergunning gas aan kleinverbruikers (“Bvg”).15  

20. Op basis van artikel 3, lid 1, aanhef, Bve moeten leveranciers van elektriciteit aan 
kleinverbruikers (“vergunninghouders”) beschikken over de benodigde organisatorische, 
financiële en technische kwaliteiten. Op grond van sub a van artikel 3, lid 1, Bve moet, indien de 
vergunninghouder de PV heeft overgedragen aan een derde, aan die derde voor voldoende lange 
termijn een erkenning als PV-partij zijn verleend.  

21. In de Nota van Toelichting (NvT) bij het Bve16 worden de vergunningseisen van het Bve nader 
toegelicht. In de NvT staat met betrekking tot de PV van artikel 3, lid 1, sub a, Bve dat dit de 
belangrijkste uitwerking van de organisatorische, financiële en technische kwaliteiten van een 
vergunninghouder is, en dat het daarom vereist is dat een vergunninghouder dit op een goede 
wijze heeft geregeld. Het op een goede en adequate wijze regelen van de PV is essentieel voor 
het kunnen leveren van elektriciteit.17  

22. Het goed regelen van PV kan de vergunninghouder doen door dit uit te besteden. Indien de 
vergunninghouder zijn PV heeft overgedragen aan een partij die door de netbeheerder van het 
landelijk hoogspanningsnet als volledig PV is erkend, bepaalt de NvT dat het contract met die PV 
voor een voldoende lange termijn moet zijn afgesloten. Volgens de NvT valt hierbij te denken aan 
een periode van minimaal één jaar.18 Het voor een voldoende lange termijn uitbesteden aan een 
PV-partij, zo lang deze erkend is, biedt volgens de NvT voldoende waarborgen dat de 
vergunninghouder een solide bedrijf heeft, waardoor het niet nodig is veel aanvullende eisen aan 

 
13 Op grond van artikel 1:3, derde lid, Algemene wet bestuursrecht. 
14 Stb. 2018, 231. 
15 Stb. 2018, 231. 
16 Stb. 2003, 207. 
17 NvT Bve, p. 9. 
18 NvT Bve, p. 9. 
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de vergunninghouder te stellen. Zodoende blijven de administratieve lasten voor de 
vergunninghouder laag, terwijl wel waarborgen worden gesteld voor een betrouwbare levering 
van elektriciteit aan kleinverbruikers. 

23. Daarnaast wordt in de NvT over de eis van het hebben van een contract met een PV-partij 
bepaald dat hieraan wordt voldaan wanneer men kan aantonen dat contracten voor uitbesteding 
van de PV voor een voldoende lange tijd zijn afgesloten. Om aan te tonen dat aan de eisen van 
PV wordt voldaan, zullen uitsluitend de contracten met een PV-partij overlegd moeten worden.19  

24. Op basis van artikel 3, lid 1, Bvg moet een leverancier van gas aan kleinverbruikers eveneens 
beschikken over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten. Hieraan 
wordt voldaan indien hij over zodanige inkoop- en transportcontracten beschikt dat hij, gelet op de 
te verwachten afzet, in staat zal zijn om op een betrouwbare wijze zorg te dragen voor de levering 
van gas aan iedere kleinverbruiker die daarom verzoekt. In artikel 3, lid 2, Bvg worden de 
benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten verder uitgewerkt. 

25. Anders dan artikel 3, lid 1, sub a, Bve, vereist artikel 3, lid 1 Bvg om te voldoen aan de 
organisatorische, financiële en technische kwaliteiten niet dat de leverancier van gas aan 
kleinverbruikers een inkoop- en transportcontract dient te overleggen. Dit is alleen vereist bij 
aanvraag van een vergunning in de zin van artikel 2, lid 2, sub b, Bvg.  

26. Volgens Energie I&V dient een overeenkomst tussen een vergunninghouder en PV-partij 
‘rechtsgeldig’ te zijn. Een dergelijke overeenkomst zou niet langer rechtsgeldig zijn indien deze is 
opgeschort, zoals hier aan de orde is.20 Zoals Energie I&V terecht opmerkt komt de ACM in dit 
geval geen oordeel toe over de vraag of de opschorting rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. Dit 
brengt volgens Energie I&V mee dat de ACM van de opschorting tussen Energie I&V en Allure 
moet uitgaan. De opschorting door Energie I&V zou dan een overtreding van Allure 
bewerkstellingen, waartegen de ACM zou moeten optreden. 

27. Anders dan Energie I&V acht de ACM de vraag of Energie I&V de leveringsovereenkomst 
(terecht) heeft opgeschort niet relevant. Op basis van het Bve voldoet een vergunninghouder 
namelijk aan de eis inzake PV indien hij aan de ACM een contract kan tonen met een erkende 
PV-partij die duurt voor een voldoende lange termijn. Het Bve en de NvT bevatten geen andere 
voorwaarden inzake de PV. Op basis van het Bvg volstaat het wanneer de leverancier beschikt 
over inkoop- en transportcontracten. Het Bvg bevat geen aanvullende eisen. Het standpunt van 
Energie I&V dat impliceert dat er een aanvullende voorwaarde is die eist dat de PV-overeenkomst 
ook ‘rechtsgeldig’ of althans niet opgeschort mag zijn, heeft dan ook geen grondslag in het Bve, 
het Bvg of andere regelgeving.  

6.2.2 Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 niet relevant 
28. Het standpunt van Energie I&V dat opschorting betekent dat de leveringsovereenkomst niet 

langer rechtsgeldig is en dat dit bestuursrechtelijke gevolgen zou moeten hebben, blijkt volgens 
Energie I&V uit artikel 2, lid 9, Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 (“BLE”).21  

29. In artikel 2, lid 9, BLE is bepaald dat de elektriciteit-inkoopcontracten van vergunninghouders 
geen bedingen mogen bevatten die meebrengen dat zij kunnen worden opgeschort of ontbonden 
wanneer aan de vergunninghouder surseance van betaling is verleend, deze failliet is verklaard of 

 
19 NvT Bve, p. 6. 
20 Randnummer 5. 
21 Stb. 2018, 231. 
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wanneer diens vergunning zal worden ingetrokken. Dit geldt alleen voor zover die 
inkoopcontracten betrekking hebben op de levering van elektriciteit ten behoeve van 
kleinverbruikers.  

30. Het BLE voorziet niet in een verbod op opschorting van contracten in gevallen buiten surseance 
van betaling, faillissement of het intrekken van de vergunning. Evenmin voorziet het BLE in een 
dergelijk verbod wanneer de overeenkomst betrekking heeft op de levering van andere producten 
dan elektriciteit ten behoeve van kleinverbruikers. Deze twee aspecten worden niet door het BLE 
gereguleerd. Dat betekent dat in de gevallen die niet onder het BLE vallen, het civielrechtelijk 
kader geldt.  

31. Energie I&V merkt terecht op dat het BLE niet aan de opschorting van de leveringsovereenkomst 
met Allure in de weg stond. Zo is er geen sprake van surseance van betaling, faillissement of 
intrekking van de vergunning van Allure. Ook hebben PV-diensten die door Energie E&E werden 
verricht geen betrekking op levering van elektriciteit ten behoeve van kleinverbruikers.  

32. Volgens de ACM is de contractuele verhouding tussen een vergunninghouder en een PV-partij 
buiten de hiervoor genoemde situaties niet in het BLE geregeld. Dit is evenmin het geval in 
andere regelgeving waarop de ACM toezicht houdt. Daarmee is de status van de overeenkomst 
een civielrechtelijke kwestie waarop de ACM geen toezicht houdt. Er bestaat voor de ACM 
derhalve geen grond om handhavend op te treden tegen Allure door haar te dwingen om een 
andere PV-partij in het CAR te registreren. Deze kwestie hebben partijen naar het oordeel van de 
ACM dan ook terecht voorgelegd aan de burgerlijke rechter.22 

6.2.3 Conclusie 
33. Dat Energie I&V de leveringsovereenkomst met Allure heeft opgeschort, doet niet af aan het 

bestaan van de overeenkomsten tussen Energie I&V en Energie E&E enerzijds en Allure 
anderzijds. Allure heeft in het kader van haar vergunningaanvraag in 2014 de getekende 
overeenkomsten met Energie I&V en Energie E&E aan de ACM verstrekt. Beide overeenkomsten 
waren voor een voldoende lange termijn afgesloten en Energie E&E beschikte in ieder geval tot 
10 oktober 2019 over een erkenning als PV-partij. Hiermee voldeed Allure aan de vergunningseis 
inzake PV van artikel 3, lid 1, sub a, Bve en artikel 3, lid 1, Bvg. Daarom was er voor de ACM 
geen reden om handhavend op te treden. 

34. De verwijzing door Energie I&V naar artikel 2, lid 9, BLE is niet relevant. Dit artikel bepaalt slechts 
in welke gevallen elektriciteit-inkoopcontracten van vergunninghouders niet mogen worden 
opgeschort. Van een dergelijk geval is geen sprake. In alle overige gevallen geldt het 
civielrechtelijk kader en staat het BLE aan opschorting niet in de weg. Omdat het BLE toepassing 
mist, is de opschorting uitsluitend een civielrechtelijke kwestie en bestaat er voor de ACM geen 
grond of bevoegdheid om handhavend op te treden.  

35. Dit betekent dat het bezwaar van Energie I&V ongegrond is. 

6.3 Nieuwe feiten 

36. Om te kunnen blijven voldoen aan de vergunningseis voor levering van elektriciteit aan 
kleinverbruikers inzake PV dient Allure aan de ACM te kunnen aantonen dat zij beschikt over een 

 
22 Kenmerken ACM/INTNZP/008529 en ACM/IN/414571. 
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ondertekende overeenkomst voor een voldoende lange termijn met een erkende PV-partij. Het 
overleggen van een dergelijke getekende overeenkomst met een erkende PV-partij volstaat.23  

37. Energie E&E beschikt sinds 10 oktober 2019 niet meer over een erkenning als PV-partij. Om te 
kunnen blijven voldoen aan de vergunningseis inzake PV heeft Allure op 19 november 2019 aan 
de ACM een getekende overeenkomst voor een voldoende lange termijn met een andere 
erkende PV-partij verstrekt. Daarmee voldoet Allure aan de vergunningseis inzake PV van artikel 
3, lid 1, sub a, Bve. Er is op dit moment dus evenmin aanleiding om handhavend op te treden 
jegens Allure. 
 

7 Besluit 

De Autoriteit Consument en Markt: 
 
I. verklaart het bezwaar van Energie I&V B.V. ongegrond en handhaaft haar besluit van 18 juli 2019 

met kenmerk ACM/UIT/514042; 
II. wijst het verzoek van Energie I&V B.V. om vergoeding van de in bezwaarfase gemaakte kosten 

af.  
 
 
 
 
Den Haag,  
 
Hoogachtend, 
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze, 
 
 
w.g. 
 
mr. M.T.P.J. van Oers 
Directeur Juridische Zaken 
 
 
 
Als u belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde 
beroepschrift naar de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 
Dit moet u doen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Meer informatie 
over de beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl. 
 
  

 
23 Randnummers 24-27. 
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Bijlage: Juridisch kader  

Elektriciteitswet 1998 
 
Artikel 95a, lid 1 luidt: 

 
1. Het is verboden zonder vergunning elektriciteit te leveren aan afnemers die beschikken over 
een aansluiting op een net met een totale maximale doorlaarwaarde van ten hoogste 3*80 A. 

 
Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers 
 
Artikel 1 luidt: 

In dit besluit wordt verstaan onder: 
a. wet: de Elektriciteitswet 1998;  
b. kleinverbruiker: de in artikel 95a, eerste lid, van de wet bedoelde afnemer; 
c. vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, van de wet; 
d. aanvraag: de aanvraag om een vergunning voor de levering van elektriciteit aan 
kleinverbruikers; 
e. aanvrager: degene die een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers 
aanvraagt; 
f. erkenning als programma-verantwoordelijke: de door de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet op basis van de voorwaarden, vastgesteld ingevolge artikel 36 of artikel 37 
van de wet, afgegeven erkenning van een partij als volledig programma-verantwoordelijke. 

Artikel 2, lid 1 luidt: 

1. Een aanvraag voor een vergunning wordt bij de Autoriteit Consument en Markt ingediend. 

Artikel 2, lid 2, onder a luidt:  

2. De aanvraag voor een vergunning bevat in aanvulling op artikel 4:2, eerste lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht:  
a. de overeenkomst van erkenning als volledig programma-verantwoordelijke van de aanvrager of 
een contract van de aanvrager met een andere partij voor het overdragen van een programma-
verantwoordelijkheid en de erkenning als volledig programma-verantwoordelijke van deze partij,  

Artikel 3, lid 1, onder a luidt: 

1. De aanvrager beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische 
kwaliteiten indien:  
a. de aanvrager of, indien de aanvrager de programma-verantwoordelijkheid heeft overgedragen, 
degene aan wie de aanvrager de programma-verantwoordelijkheid heeft overgedragen, voor 
voldoende lange termijn een erkenning als volledig programma-verantwoordelijke is verleend,  
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Gaswet 
 
Artikel 43, lid 1 luidt: 
 

1. Het is verboden zonder vergunning gas te leveren aan afnemers die beschikken over een 
aansluiting op een net met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 m3(n) per uur. 

 
Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers 
 
Artikel 1 luidt: 
 

In dit besluit wordt verstaan onder: 
a. wet: de Gaswet; 
b. kleinverbruiker: de in artikel 43, eerste lid, van de wet bedoelde afnemer 
c. vergunning: de vergunning, bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de wet; 
d. aanvraag: de aanvraag om een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers; 
e. aanvrager: degene die een vergunning voor de levering van gas en kleinverbruikers aanvraagt. 

 
Artikel 2, lid 1 luidt: 

1. Een aanvraag voor een vergunning wordt bij de Autoriteit Consument en Markt ingediend. 

Artikel 2, lid 2, onder b luidt:  

2. De aanvraag voor een vergunning bevat in aanvulling op artikel 4:2, eerste lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht:  
[…] 
b. één of meer overeenkomsten ten behoeve van de inkoop van gas en voor het daarvoor 
benodigde transport, 

Artikel 3, lid 1 luidt: 

1. De aanvrager kan redelijkerwijs in staat worden geacht de verplichtingen als opgenomen in 
hoofdstuk 5 van de Gaswet na te komen indien hij over zodanige inkoop- en transportcontracten 
beschikt dat hij, gelet op de te verwachten afzet, in staat zal zijn om op een betrouwbare wijze 
zorg te dragen voor de levering van gas aan iedere kleinverbruiker die daarom verzoekt. 

Artikel 3, lid 2 luidt: 

De aanvrager beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten 
indien:  
a. de aanvrager financieel in staat is de termijn tussen uitgaven voor inkoop van gas en 
transportcapaciteit en inkomsten van kleinverbruikers te overbruggen, 
b. de aanvrager over een goede administratieve organisatie, met inbegrip van de financiële 
administratie, en over een goede interne of externe controle hierop beschikt, waarin op 
ordentelijke wijze per kleinverbruiker waarmee een leveringsovereenkomst is gesloten in ieder 
geval de volgende gegevens zijn opgenomen: 
1°. naam, adres, woonplaats en indien beschikbaar, telefoonnummer en e-mailadres van de 
kleinverbruiker; 
2°. factuuradres en bankrekeningnummer en indien beschikbaar het mandaat voor automatische 
afschrijving van de kleinverbruiker; 
3°. hoogte en betalingsfrequentie van het voorschotbedrag; 
4°. EAN-code van de aansluiting; 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011440&hoofdstuk=5&g=2019-12-12&z=2019-12-12
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5°. naam van de betreffende netbeheerder, 
c. de aanvrager niet in staat van faillissement verkeert en 
d. de aanvrager geen surseance van betaling is verleend. 

Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 

Artikel 1 luidt: 
 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
a. wet: de Elektriciteitswet 1998;  
b. kleinverbruiker: de in artikel 95a, eerste lid, van de wet bedoelde afnemer; 
c. leveringsvergunning: vergunning, bedoeld in artikel 95a, eerste lid, van de wet; 
d. beschikking: een beschikking tot intrekking van een leveringsvergunning 
 

Artikel 2, lid 9 luidt: 
 

9. De inkoopcontracten van vergunninghouders bevatten geen beding tot ontbinding van 
rechtswege van die overeenkomsten ingeval aan de vergunninghouder surseance van betaling is 
verleend of deze failliet is verklaard, dan wel ingeval diens surseance of faillissement is 
aangevraagd, dan wel ingeval diens vergunning zal worden ingetrokken, noch bedingen die het 
de toeleverende producent of handelaar mogelijk maken in die gevallen de nakoming van de 
verbintenis op te schorten of te ontbinden of onder gewijzigde voorwaarden voort te zetten, een 
en ander voor zover betrekking hebbend op de levering van elektriciteit ten behoeve van 
kleinverbruikers. 

 


