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Betreft:

Besluit tot het wijzigen van de tenaamstelling van de vergunning met nummer 101698-10
van ENECO Energie Retail B.V. voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond
van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet.

1

Juridisch kader

1.

Op grond van artikel 43 van de Gaswet is het verboden om zonder vergunning gas te
leveren aan kleinverbruikers. Op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet verleent de
Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) op aanvraag een vergunning indien
de aanvrager genoegzaam aantoont dat hij (a) beschikt over de benodigde
organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn
taak en hij (b) aantoont dat hij redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen
als opgenomen in hoofdstuk 5 van de Gaswet te vervullen.

2.

Ingevolge artikel 45, tweede lid, van de Gaswet worden bij Algemene Maatregel van
Bestuur nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van en de procedure voor
aanvraag van een vergunning en de criteria voor het verkrijgen van een vergunning,
bedoeld in het eerste lid. Deze nadere regelgeving is neergelegd in het Besluit vergunning
levering gas aan kleinverbruikers (hierna: het Besluit) dat op 10 september 2003 in werking
is getreden.1 Het Besluit regelt de inhoud van en de procedure voor de aanvraag van een
vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers.

3.

De in het Besluit uitgewerkte criteria voor vergunningverlening hebben betrekking op de
organisatorische, financiële en technische kwaliteiten die de aanvrager nodig heeft voor
een goede uitvoering van zijn taak zoals bedoeld in artikel 45, eerste lid, van de Gaswet.
Deze taak betreft het op betrouwbare wijze en tegen redelijke voorwaarden zorgdragen
voor de levering van gas aan kleinverbruikers. Doordat aanvragers moeten voldoen aan de
criteria zoals die in het Besluit zijn gesteld, wordt gewaarborgd dat slechts leveranciers op
de Nederlandse markt actief zijn die daadwerkelijk een goede uitvoering kunnen geven aan
hun taak als bedoeld in artikel 45, eerste lid, van de Gaswet.

4.

Bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Raad van Bestuur van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit van 1 juli 20052, heeft de Minister van Economische Zaken
mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit tot onder andere het nemen van besluiten die verband houden
met artikel 45, eerste lid, van de Gaswet. De Raad van Bestuur van de Nederlandse
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1

Mededingingsautoriteit heeft op haar beurt mandaat en machtiging3 verleend aan de
(plaatsvervangend) directeur en de clustermanagers van de Energiekamer 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.

2

Procedure

5.

De rechtsgeldige vertegenwoordiger van ENECO Energie Retail B.V. heeft op 15 juli 2008
een aanvraag bij de directeur Energiekamer ingediend voor het wijzigen van de
tenaamstelling van de vergunning tot levering van gas aan kleinverbruikers op grond van
artikel 45 eerste lid van de Gaswet. De vergunning dient op naam gesteld te worden van
Eneco Retail B.V.

6.

Op 5 september 2008 heeft de Energiekamer, per email, aanvrager verzocht stukken in te
sturen waaruit de naamswijziging blijkt. De Energiekamer heeft aanvrager tevens verzocht
aan te geven of er zich wijzigingen hebben voorgedaan in de benodigde financiële,
organisatorische en technische kwaliteiten.

7.

Op 23 september 2008 heeft aanvrager de gevraagde stukken ingestuurd.

3

Beoordeling

8.

De Minister beoordeelt de aanvraag tot wijziging van de tenaamstelling van de vergunning
voor de levering van gas aan kleinverbruikers met nummer 101698-10 als volgt:

9.

10.

3

Uittreksel KvK
Aanvrager heeft door middel van een uittreksel van de Kamers van Koophandel
aangetoond dat de bedrijfsnaam is gewijzigd in Eneco Retail B.V. Daarmee voldoet
aanvrager aan het in de vergunning opgenomen voorschrift dat elke wijziging in de naam
en het adres onverwijld gemeld dient te worden aan de directeur van de Energiekamer.
Verklaring met betrekking tot de financiële, organisatorische en technische kwaliteiten
Aanvrager heeft een verklaring ingestuurd waarin de rechtsgeldige vertegenwoordiger
aangeeft dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan in de financiële, organisatorische
en technische kwaliteiten. Hiermee blijft Eneco Retail B.V. voldoen aan de voorwaarden
voor het leveren van gas aan kleinverbruikers.
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