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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot het intrekken van de vergunning van Huismerk Energie
N.V. voor de levering van gas aan kleinverbruikers.1

I. Aanvraag en Procedure
Op 22 oktober 2012 heeft de voormalige Nederlandse Mededingingsautoriteit, thans de Autoriteit
Consument en Markt (hierna: de ACM), namens de Minister van Economische Zaken, aan
Huismerk Energie N.V. (hierna: Huismerk Energie) een vergunning verleend2 voor de levering van
gas aan afnemers die beschikken over een aansluiting op een net met een totale maximale
capaciteit van ten hoogste 40 m3 (n) per uur (hierna: kleinverbruikers).3

2.

Huismerk Energie heeft de ACM in een brief van 11 maart 2021 gevraagd om de vergunning aan
Huismerk Energie in te trekken.
In zijn brief van 11 maart 2021 heeft de rechtsgeldige vertegenwoordiger van Huismerk Energie
verklaard dat Huismerk Energie geen gas meer levert aan kleinverbruikers. Daarnaast heeft
Huismerk Energie verklaard geen kleinverbruikende klanten meer in zijn portefeuille te hebben. Dat
betekent dat er dus geen overdracht van klanten aan een andere, vergunninghoudende
energieleverancier hoeft plaats te vinden.

II. Juridisch Kader
4.

Het is verboden om zonder vergunning gas te leveren aan kleinverbruikers. Dit is bepaald in artikel
43, eerste lid, van de Gaswet.

5.

De Minister van Economische zaken en Klimaat (hierna: de Minister) kan een op basis van artikel
45 van de Gaswet verleende vergunning voor het leveren van gas aan kleinverbruikers intrekken.
Dit kan de Minister op basis van artikel 47, eerste lid, van de Gaswet.

6.

Een vergunning kan op basis van artikel 47, eerste lid, van de Gaswet worden ingetrokken als de
vergunninghouder:

1
2
3

Artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van de Gaswet.
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hierom vraagt;
niet meer voldoet aan de verplichting, beschreven in artikel 44 van de Gaswet;
de voorschriften of opgelegde beperkingen niet nakomt;
bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft gegeven. De vergunning wordt
ingetrokken als blijkt dat, wanneer de vergunninghouder wel de juiste en volledige gegevens
had ingediend, de ACM dan een andere beschikking had afgegeven;
naar het oordeel van de Minister om andere redenen niet langer in staat moet worden geacht
de vergunde activiteit of de voorwaarden voor de vergunning na te komen;
de voorschriften volgens artikel 52b van de Gaswet niet nakomt.

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 47, eerste lid, van de Gaswet.

8.

Bij ‘Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013’ heeft de Directie
Consumenten van de ACM mandaat en machtiging gekregen voor het nemen van besluiten en het
verrichten van overige handelingen die verband houden met de Gaswet voor zover deze specifiek
met consumentenbelangen te maken hebben.5 De directeur en teammanagers van de Directie
Consumenten zijn bevoegd om een beslissing te nemen op deze aanvraag.
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Besluit van 2 april 2013, Stcrt. 2013, nr. 9333.
Besluit van 2 april 2013, Stcrt. 2013, nr. 9697.
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III. Beoordeling
9.

De ACM acht het aannemelijk, dat Huismerk Energie de activiteiten, waarvoor het de
leveringsvergunning had, niet langer beoefent. Hiermee is het belang om de verleende vergunning
in stand te houden komen te vervallen.

IV. Besluit
10. De Minister besluit de vergunning voor het leveren van gas aan kleinverbruikers6 van Huismerk
Energie in te trekken7.
11. De openbare versie van dit besluit publiceert de ACM op haar website.
12. Dit besluit treedt in werking een week na dagtekening van dit besluit .8

Den Haag, 29 maart 2021
(datum feitelijke ondertekening)
De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze:
Autoriteit Consument en Markt,
voor deze:
w.g.

mr. drs. J.L. van de Braak
Teammanager Directie Consumenten
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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Artikel 45 van de Gaswet.
Artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van de Gaswet.
Artikelen 3:40 en 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht.
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