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I. Juridisch Kader 

1. Op grond van artikel 95a, eerste lid, Elektriciteitswet 1998 is het verboden om zonder vergunning 

elektriciteit te leveren aan afnemers die beschikken over een aansluiting op een net met een totale 

maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A (hierna: kleinverbruikers). 

 

2. De Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de Minister) kan op grond van artikel 95d 

Elektriciteitswet 1998 een vergunning verlenen voor het leveren van elektriciteit aan kleinverbruikers.  

 

3. De Minister kan op grond van artikel 95f, eerste lid, Elektriciteitswet 1998 een vergunning intrekken 

als de vergunninghouder:  

a. hierom vraagt; 

b. niet meer voldoet aan de verplichting, zoals beschreven in artikel 95b Elektriciteitswet 1998; 

c. de voorschriften of opgelegde beperkingen niet nakomt; 

d. 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 Minister dan een andere beschikking had afgegeven; 

e. 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; 

f. de voorschriften volgens de artikelen 95k en 95l Elektriciteitswet 1998 niet nakomt. 

 

4. In het ‘Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers’1 (hierna: het Besluit) zijn de 

criteria van artikel 95d, eerste lid, Elektriciteitswet 1998 uitgewerkt en nadere regels gesteld met 

betrekking tot de verlening van een vergunning. 

 

 
1 Besluit van 8 mei 2003, Stb. 2003, nr. 207, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 12 juli 2018, Stb.2018, nr. 231. 

http://www.acm.nl/
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5. Bij ‘Besluit mandaat, volmacht en machtiging ACM’2 heeft de Minister mandaat, volmacht en 

machtiging verleend aan de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) tot onder andere het 

nemen van besluiten die verband houden met artikel 95f, eerste lid, Elektriciteitswet 1998. 

 

6. Bij ‘Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013’3 hebben de directeur en 

teammanagers van 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 

Elektriciteitswet 1998 voor zover deze specifiek met consumentenbelangen te maken hebben.  

 

II. Procedure en beoordeling 

7. Op 13 december 2018 heeft Welkom Energie B.V., handelend onder de naam Welkom Energie, 

(hierna: Welkom Energie) een vergunningaanvraag ingediend. De aanvraag is getoetst aan de voor 

de aanvraag van een vergunning geldende voorwaarden zoals opgenomen in het Besluit. De ACM 

heeft geoordeeld dat Welkom Energie voldeed aan de in het Besluit gestelde criteria voor het 

verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, Elektriciteitswet 1998. 

 

8. Bij besluit van 12 februari 2019 heeft de ACM, namens de Minister, aan Welkom Energie een 

vergunning4 verleend voor het leveren van elektriciteit aan kleinverbruikers5. 

 

9. Omdat Welkom Energie zichzelf niet meer in staat acht te voldoen aan de (wettelijke) verplichtingen 

die samenhangen met de vergunde activiteit, heeft zij de ACM op 25 oktober 2021  verzocht haar 

vergunning per 1 november 2021 in te trekken. 

 

10. De ACM heeft uit de door Welkom Energie aangeleverde stukken, evenals de motivering zoals 

benoemd in randnummer 9, geconstateerd dat Welkom Energie per 1 november 2021 inderdaad niet 

meer voldoet aan de (wettelijke) verplichtingen die samenhangen met de vergunde activiteit. 

 

11. De ACM zal daarom gebruik maken van haar bevoegdheid om de vergunning van Welkom Energie 

op verzoek in te trekken als bedoeld in artikel 95f, eerste lid, onder a, van de Elektriciteitswet 1998.  

  

 
2 Besluit van 2 april 2013, Stcrt. 2013, nr. 9333. 
3 Besluit van 2 april 2013, Stcrt. 2013, nr. 9697. 
4 Besluit verlenen vergunning met zaaknummer: ACM/UIT/507274. 
5 Als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. 
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III. Besluit 

12. De ACM besluit de vergunning voor het leveren van elektriciteit aan kleinverbruikers6 van Welkom 

Energie te trekken7 (hierna: het intrekkingsbesluit). 

 

13. Het intrekkingsbesluit zal gepubliceerd worden op de website van de ACM.  

 

14. Met inachtneming van artikel 2, vierde lid, Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 19988 treedt dit 

besluit in werking op 1 november 2021. Als de ACM, gelet op de risico’s voor leveringszekerheid, in 

de tussentijd het noodzakelijk acht dat de feitelijke effectuering van de intrekking op een ander 

moment zal moeten plaatsvinden of dat artikel 2, zesde lid, Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 

1998 moet worden toegepast, zal op dat moment bij wijzigingsbesluit de termijn van inwerkingtreding 

worden gewijzigd en zover nodig over de toepassing van artikel 2, zesde lid, Besluit 

leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 worden beslist. 

  

Hoogachtend, 

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 de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met 

rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 

 

 
6 Artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.  
7 Artikel 95f, eerste lid, onder e, van de Elektriciteitswet 1998. 
8 Besluit van 12 juli 2018, Stb. 2018, nr. 231. 


