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Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLU IT

Prtsrnanummer: 102508_2/18
Betreft zaak: Besluit

tot het wijzigen van de tenaamstelling van de vergunning voor de levering van gas aan

kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet van Centrica Energy Netherlands B.V.
in CEN B.V.

I. Aanvraag en procedure

1. Bij besluit van t december 2006 heeft de (voormalig) Clustermanager Consumentenmarkt
van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (hiern: Energiekamer NMa) namens de
(toenmalig) Minister van Economische Zaken op aanvraag van Centrica Energy Netherlands
B.V. een vergunning verleend voor de levering van gas aan kleinverbruikers, als bedoeld in
artikel 45, eerste lid van de Gaswet (hierna: vergunning).'

2.

De

vergunning is gelet op artikel 46, eerste lid, van de Gaswet, verleend onder het voorschrift

dat Centrica Energy Netherlands B.V. wijzigingen ten aanzien van de naam en het adres van
Centrica Energy Netherlands B.V. onverwijld aan de directeur van de (huidige) Directie
Regulering Energie en Vervoer (hierna: Energiekamer NMa) doorgeeft.2

3. Bij brief met dagtekening 26 april jl., heeft Centrica Energy Netherlands B.V. aan de
Energiekamer N Ma kenbaar gemaakt voornemens te zijn om de vergunninghoudende
activiteiten of te splitsen naar een nieuw op te richten B.V., te weten: CEN B.V.

4.

Op 1 juni jl. heeft voornoemde afsplitsing naar CEN B.V. plaatsgevonden, als gevolg waarvan
de vergunning onder algemene titel is overgegaan naar laatstgenoemde partij. In dit kader is
de Energiekamer N Ma verzocht om de tenaamstelling van de vergunning te wijzigen in CEN
B.V.

' Besluit met het kenmerk: 102467_2-3.
Randnummer at van de vergunning.

5.

De Energiekamer NMa heeft van aanvrager een uittreksel van de Kamers van Koophandel
ontvangen, alsmede de verklaring dat CEN B.V. onverminderd beschikt over de benodigde
financiele, technische en organisatorische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak,
als bedoeld in artikel 45, eerste lid Gaswet, ondersteund door aanvullende gegevens over
voornoemde kwaliteiten.

II. Juridisch Kader
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Op grond van artikel 43, eerste lid van de Gaswet is het verboden om zonder vergunning gas
te leveren aan afnemers die naar een op het verbruik in voorgaande jaren gegronde
verwachting minder dan 170.000 m3 gas per jaar verbruiken.

7.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (hierna: de Minister) verleent
op grond van artikel 45, eerste lid van de Gaswet op aanvraag een vergunning indien de
aanvrager genoegzaam aantoont dat hij:
(a) beschikt over de benodigde organisatorische, financiele en technische kwaliteiten voor een
goede uitvoering van zijn taak;
(b) redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 5
van de Gaswet na te komen.

8. Bij 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging raad van bestuur van de Nederlands
Mededingingsautoriteit'' heeft de Minister mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de
Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) tot onder
andere het nemen van besluiten die verband houden met artikel 45, eerste lid, van de Gaswet.

op zijn
9. Bij 'Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa zoo94 heeft de Raad
beurt mandaat en machtiging verleend aan de (plaatsvervangend) directeur en de
clustermanagers van de Directie Regulering Energie en Vervoer van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige
handelingen die verband houden met de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.
De (plaatsvervangend) directeur en de clustermanagers van de Directie Regulering Energie en
Vervoer (hierna: Energiekamer NMa) zijn aldus bevoegd om het onderhavige besluit (in
ondermandaat) te nemen.

Besluit van 1 juli 2005, Stcrt. 2005, 126, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 10 mei 2010, S t crt . 2010, 7606
Besluit van 29 september 2009, S tcrt . 2009, nr. 14819, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 6 april 2010,
Stcr
t . 2010, nr.

9370
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Nvia
10. In het 'Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers's (hierna: het Besluit) zijn de
criteria van artikel 45, eerste lid, Gaswet uitgewerkt en nadere regels gesteld met betrekking
tot de inhoud van en de procedure voor aanvraag van een vergunning.

III. Beoordeling

De Energiekamer NMa beoordeelt de aanvraag tot wijziging van de tenaamstelling van de
vergunning als volgt:

Als gevolg van een juridische afsplitsing is de vergunning die voorheen toehoorde aan
Centrica Energy Netherlands B.V. onder algemene titel overgegaan naar CEN B.V.

la. De Energiekamer NMa ziet in deze transactie aanleiding om over to gaan tot een wijziging
van de tenaamstelling van voornoemde vergunning.

13. De Energiekamer NMa is op basis van de verstrekte informatie als bedoeld in randnummer 5
van het onderhavige besluit van oordeel dat CEN B.V. redelijkerwijs in staat kan worden
geacht om de op hem rustende verplichtingen in de Gaswet na to leven.

5 Besluit

van z juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb . 2005,nr.200
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IV. Besluit

14. Gelet op artikel 43, eerste lid Gaswet, het Besluit en het bovenstaande, besluit de Minister
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie dat de vergunning die bij besluit met
kenmerk 102467_2-3 aan Centrica Energy Netherlands B.V. met terugwerkende kracht per i
juni jl. op naam gesteld wordt van CEN B.V..

15. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Een versie van dit besluit zal
tevens - als addendum - gepubliceerd worden op de internetpagina van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit.

i6. 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:

- 6 JAN 2012
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
namens deze:

Janine Verweij
CI usterma nager Consumentenmarkt
Directie Regulering Energie en Vervoer

Tege n dit b eslu it ka n dege ne, wie ns b elo ng rechtst reeks bij dit beslu it is betro kke n, bin n en zes weke n na de dag va n
b eke ndm aking va n dit beslu it ten gem otiv eerd b ez waa rschnfi indie n en bij de Ra ad va n Bestuu r van de N ede rlan dse
i k a n ten b elangh e b be nde op
M ede dingingsa u t oriteit, ju ridische D ie nst, Postbus 1 63 2 6, 2500 B H, D en Ha ag. In dit b ez wa a rsch nf
ba sis va n art ike l 7: 1a, eerste lid, v a n de Alge m ene wet b est uu rs re ch t, de Ra a d va n Best u u r va n de N e de rlan dse
z oeken in to stem men m et rechtstre e ks b e ro ep b ij de a dm inistra tie ve rechter.
M ededingingsa u to riteit ve r
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