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1 Inleiding  

Als u de eigenaar bent van een stelsel van elektriciteitsverbindingen of gastransportleidingen 

kunt u een ontheffing aanvragen van de verplichting om een netbeheerder aan te wijzen. De 

Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet. U 

kunt met dit formulier een aanvraag indienen. Vul alle onderdelen van dit formulier in en stuur 

het naar: 

ACM 

Directie Energie 

t.a.v. Team ontheffingen  

Postbus 16326 

2500 BH Den Haag 

 

De ACM bevestigt de ontvangst van uw aanvraag en neemt binnen zes maanden een besluit 

op uw aanvraag. De ACM kan deze termijn met maximaal zes maanden verlengen.  

2 Soort aanvraag  

Samenvatting van de aanvraag 

a.  
U hoeft geen netbeheerder 

aan te wijzen, omdat:  

 u voor een ontheffing in aanmerking komt  

 geen sprake is van een net (maar bijvoorbeeld van een 

directe lijn) 

b.  Wettelijke grondslag  
 Elektriciteit (artikel 15 Elektriciteitswet 1998) 

 Gas (artikel 2a Gaswet) 

c.  Spannings- / drukniveau  

d.  Locatie  

e.  

Kadastrale aanduidingen 

van de percelen waar het 

stelsel van verbindingen ligt 

 

f.  
Aangesloten op het 

openbare net van 

 Coteq 

 Enduris 

 Enexis 

 GTS 

 Liander 

 RENDO 

 Stedin 

 TenneT 

 Westland 

 Anders, namelijk: 
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3 De aanvrager 

3.1 Adres- en contactgegevens  

Alleen als u de eigenaar bent van de verbindingen of leidingen kunt u een aanvraag indienen. 

U kunt andere personen machtigen voor het indienen en afhandelen van de aanvraag. U moet 

dan een schriftelijke machtiging bij de aanvraag meesturen.1  

Adresgegevens eigenaar  

a.  Naam (rechts)persoon  

b.  
Handelsnaam (indien 

anders) 
 

c.  
Kamer van Koophandel-

nummer 
 

d.  Naam directeur  

e.  
Naam en functie 

contactpersoon  
 

f.  

Correspondentieadres 

(overeenkomstig Kamer 

van Koophandel) 

 

g.  Postcode  

h.  Plaats  

i.  Telefoonnummer  

j.  Telefaxnummer  

k.  E-mailadres  

 

Adresgegevens gemachtigde (voor zover van toepassing) 

a.  Naam bedrijf gemachtigde  

b.  Naam gemachtigde  

c.  

Correspondentieadres 

(overeenkomstig Kamer 

van Koophandel) 

 

d.  Postcode  

e.  Plaats  

f.  Telefoonnummer  

g.  Telefaxnummer  

h.  E-mailadres  

 

3.2 Eisen aan de aanvrager 

3.2.1 Eigendom van het stelsel van de 

elektriciteitsverbindingen/gastransportleidingen  

Om een besluit te kunnen nemen, moet u aantonen dat u de eigenaar bent van de 

 
1 Dit geldt niet voor advocaten. 
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verbindingen/leidingen. Let op, het gaat hier om de eigendom van de 

verbindingen/leidingen, en niet over de percelen waarop het net is gelegen. U kunt het 

eigenaarschap op drie manieren onderbouwen:  

1. het aanleveren van een uittreksel van het Kadaster waaruit blijkt dat u als eigenaar 

van de verbindingen/leidingen bent ingeschreven; 

2. indien u niet als eigenaar staat ingeschreven, kunt u motiveren dat u ‘bevoegd 

aanlegger’ bent;2  

• ter onderbouwing hiervan kunt u facturen van de aanleg of uitbreiding van de 

verbindingen/leidingen en een beschrijving van de historische ontwikkeling 

overleggen;  

• u moet dan de eigenaar van de kadastrale percelen aantonen en of er 

beperkte rechten op deze percelen zijn gevestigd. Dit kunt u aantonen door 

notariële akten, de kadastrale inschrijving van de percelen in te vullen in de 

onderstaande tabel;  

3. als het niet mogelijk is om de eigendom op deze manier aan te tonen dan kunt u 

motiveren dat u exploitant of beheerder van het net bent;  

• dit kan door het aanleveren van accountantsrapporten, jaarrekeningen, 

facturen of contracten met afnemers. 

In aanvulling op het bovenstaande vragen wij u om een overzicht te geven van de percelen 

waar de verbindingen/leidingen op liggen. Vul de onderstaande tabel in: 

Tabel: Kadastrale percelen waarop de verbindingen of leidingen liggen  

Nr. 
Kadastrale 

aanduiding 

Eigendoms

-recht 
Gevestigde zakelijke rechten  

    

   Ja / nee* …. 

   Ja / nee* ….. 

   Ja / nee* ….. 

   Ja / nee* ….. 

   Ja / nee* ….. 

   Ja / nee* ….. 

   Ja / nee* ….. 

   Ja / nee* ….. 

   Ja / nee* …. 

* Haal weg wat niet van toepassing is. 

 

Voeg ter onderbouwing de volgende bijlagen toe: 

 Kadastraal uittreksel van de inschrijving van de eigendom van het stelsel van leidingen of 

verbindingen. 

 Notariële akten van de eigendom van het stelsel van verbindingen en leidingen. 

 Kadastraal uittreksel van de inschrijving van beperkte zakelijke rechten op het stelsel van 

verbindingen of leidingen. 

 
2 Zoals bedoeld in artikel 5:20, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek. 



 

    

  

  

 

5/17  

 Notariële akten van de inschrijving van beperkte zakelijke rechten op het stelsel van 

verbindingen of leidingen. 

 Accountantsrapporten, jaarrekeningen, contracten met afnemers, etc. om aan te tonen dat 

u als aanvrager ‘exploitant’ of beheerder bent. 

 Anders, namelijk …. 

3.2.2 U bent geen formele netbeheerder 

De ACM kan uw aanvraag alleen toekennen als u geen formele netbeheerder bent zoals 

bedoeld in de Elektriciteits- of Gaswet.3  U mag geen deel uitmaken van een groep van 

rechtspersonen waarvan ook een netbeheerder onderdeel uitmaakt.  

De aanvrager verklaart dat deze wel / geen* formele netbeheerder is of een deel uit te maken 

van een groep van rechtspersonen waarin een netbeheerder onderdeel van uitmaakt.  

 

* Haal weg wat niet van toepassing is. 

 

  

 
3  Hiermee bedoelt de ACM de netbeheerders die door de eigenaar van het net zijn aangewezen en 

waarbij de minister akkoord is gegaan met deze aanwijzing.  
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4 Het stelsel van verbindingen of leidingen 

4.1 Geografische afbakening  

Het stelsel van verbindingen/leidingen moet binnen een geografisch afgebakende industriële 

locatie, commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten liggen. U moet daarom een 

beschrijving geven van deze geografische afbakening.  

• Dit kan met een lijst van de adressen van de aangeslotenen, de naam van het

bedrijfsterrein en de nummers van de kadastrale percelen waarop het stelsel van

verbindingen of leidingen ligt.

4.2 Ligging en technische specificatie 

De ACM wil inzicht in de ligging van het stelsel van verbindingen/leidingen en de technische 

specificaties. U moet daarom de onderstaande informatie overleggen: 

• een technische omschrijving van het stelsel van verbindingen/leidingen waarbij u

tevens aangeeft welke hulpmiddelen u gebruikt, zoals transformatoren;

• een foto of kadastrale tekening van het gebied waar uw verbindingen/leidingen

liggen

- op deze foto of kadastrale tekening tekent u in waar de verbindingen of leidingen

lopen;

- u tekent ook in waar de aansluitingen van alle aangeslotenen liggen en waar u

bent aangesloten op het openbare net;

• als het gaat om een elektriciteitsnet: een single line diagram4 van het stelsel van

verbindingen, voorzien van een duidelijke legenda;

• als het gaat om een gastransportnet: een schematische weergave van de leidingen.

4  Een single line diagram is een schema met daarin alle onderdelen (verbindingen, transformatoren, 
railsystemen, etc.) van het stelsel van verbindingen. 
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Voeg ter onderbouwing de volgende bijlagen toe: 

 Een foto of kadastrale afbeelding waarop het stelsel van verbindingen of leidingen is 

ingetekend inclusief de aansluitingen van de afnemers en de aansluiting(en) op het 

openbare net. 

 Een single line diagram van het stelsel van verbindingen of leidingen voorzien van een 

duidelijke legenda of een schematische weergave van de gastransportleidingen.  

4.3 Toekomstig net 

Het is ook mogelijk om voor een toekomstig net een ontheffing alvast aan te vragen. De ACM  

heeft vergunningen, ontheffingen en toestemmingen nodig om de daadwerkelijke realisatie 

van het net te kunnen beoordelen.  

Voeg ter onderbouwing de volgende bijlagen toe: 

 Vergunningen van overheidsinstanties voor het aanleggen van het net.  

 Ontheffingen van overheidsinstanties om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van 

het aanleggen van het net.  

 Toestemmingen van de grondeigenaren om werkzaamheden te verrichten op hun 

percelen. 

De vergunningen, ontheffingen en toestemmingen dienen concreet naar de perceelnummers 

te verwijzen waarop het net zal worden aangelegd. Daarbij moet een ondubbelzinnige 

toestemming van de partijen uit deze stukken blijken voor het aanleggen van het net.  
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5 Aangeslotenen 

5.1 Overzicht van aangeslotenen 

De ACM dient een overzicht krijgen van alle partijen die zijn aangesloten. Hiermee kan de 

ACM vaststellen of sprake is van een net. Rechtspersonen of personenvennootschappen die 

een onderdeel uitmaken van dezelfde groep van ondernemingen waar u toebehoort, worden 

als aparte aangeslotene opgenomen.5 Als u de enige aangeslotene bent dan is sprake van 

een installatie.  

Adresgegevens aangeslotene* 

Naam (rechts)persoon 

Adres op locatie van het net 

Postcode 

Plaats 

Telefoonnummer 

Telefaxnummer 

E-mailadres

Adresgegevens aangeslotene 

Naam (rechts)persoon 

Adres op locatie van het net 

Postcode 

Plaats 

Telefoonnummer 

Telefaxnummer 

E-mailadres

Adresgegevens aangeslotene 

Naam (rechts)persoon 

Adres op locatie van het net 

Postcode 

Plaats 

Telefoonnummer 

Telefaxnummer 

E-mailadres

* U kunt er ook voor kiezen om een lijst van aangeslotenen als aparte bijlage mee te sturen.

5 Een groep als bedoeld in artikel 5:24b, van het Burgerlijk Wetboek. 
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5.2 Overzicht van de WOZ-beschikkingen 

De in 5.1 genoemde aangeslotenen moeten aan te merken zijn als ‘afnemer’.6 Om afnemers te 

bepalen, gaat de ACM uit van kopieën van gemeentelijke beschikkingen inzake de onroerende 

zaakbelasting (hierna: OZB-beschikking). 7 Als op de OZB-beschikking expliciet staat wie de 

gebruiker van het WOZ-object is, merkt de ACM deze (rechts-)persoon als afnemer aan. De 

ACM verzoekt u de onderstaande tabel in te vullen en de bijbehorende OZB-beschikkingen. 

Tabel: WOZ-objecten die zijn aangesloten op het stelsel van verbindingen of leidingen 

Nr. Adres WOZ-object Naam eigenaar* Naam gebruiker* 

* Als deze niet bekend is, kan aanvrager “n.b.” invullen.

Voeg ter onderbouwing de volgende bijlagen toe: 

 Kopieën van de gemeentelijke OZB-beschikkingen, waarop de aangesloten onroerende 

zaken zijn vermeld. 

6  Dit begrip is wettelijk aangeduid als een ieder die een aansluiting heeft of erover beschikt. Zie artikel 1 
lid 1 onder c Elektriciteitswet en artikel 1 lid 1 onder o Gaswet.  

7  Het begrip ‘aansluiting’ is wettelijk gedefinieerd als één of meer verbindingen tussen een net en een 
onroerende zaak zoals bedoeld in de Wet waardering onroerende zaken. Zie artikel 1 lid 1 onder b 
Elektriciteitswet en artikel 1 lid 1 onder m Gaswet.  
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6 Ontheffingsgronden 

NB: Dit onderdeel hoeft u alleen in te vullen als u het net zelf gaat beheren en een ontheffing 

aanvraagt bij de ACM.  

6.1 Voorwaarden Gesloten Distributiesysteem 

Om een ontheffing te kunnen krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden van een 

gesloten distributiesysteem zoals dat in de Elektriciteits- en Gaswet is vastgelegd. Hieronder 

vraagt de ACM om gegevens om te kunnen toetsen of voldaan is aan de voorwaarden.  

Geen landelijk gastransportnet of hoogspanningsnet 

Een gesloten distributiesysteem mag geen onderdeel zijn van het landelijk gastransportnet 

of van het landelijk hoogspanningsnet. U kunt hieronder verduidelijken dat hier geen 

sprake van is.  

Huishoudelijke afnemers 

Als op uw net huishoudelijke afnemers zijn aangesloten dan moet u een nadere motivering 

geven. U moet dan aantonen dat het gaat om een klein aantal huishoudelijke afnemers dat 

slechts incidenteel van uw net gebruik maakt. Verder moet u aantonen dat deze 

huishoudelijke afnemers bij u werkzaam zijn of vergelijkbare betrekkingen met u als 

eigenaar hebben.  

Voeg ter onderbouwing de volgende bijlagen toe: 

 Overeenkomsten waaruit blijkt dat huishoudelijke afnemers werkzaam zijn bij of 

vergelijkbare betrekkingen hebben met de eigenaar van het elektriciteits- of 

gastransportnet. 

 Anders, namelijk …. 

6.2 Gronden voor een ontheffing  

Voor het verkrijgen van een ontheffing moet u voldoen aan één van de onderstaande gronden: 

- het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van uw net is om specifieke

technische of veiligheidsredenen geïntegreerd; of
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- via uw net transporteert u elektriciteit respectievelijk gas primair voor uzelf als

eigenaar of voor bedrijven die verwant met u zijn.

Hieronder kunt u aanvinken welke ontheffingsgrond op u van toepassing is. 

Selectie van ontheffingsgrond 

Eerste ontheffingsgrond 

Tweede ontheffingsgrond 

Beiden 

6.2.1 Nadere toets van de eerste ontheffingsgrond 

Als u in aanmerking wilt komen voor de eerste ontheffingsgrond dan kunt u de volgende 

informatie verstrekken:  

• een beschrijving van de bedrijfs- of productieprocessen van elke afnemer op het

elektriciteits- of gastransportnet;

• informatie over de wijze waarop deze processen zijn geïntegreerd en waarom dit

gewenst is; en

• informatie over de specifieke technische of veiligheidsredenen voor de integratie.
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6.2.2 Nadere toets van de tweede ontheffingsgrond 

Als u in aanmerking wilt komen voor de tweede ontheffingsgrond dan moet u motiveren dat u 

met uw net elektriciteit of gas primair voor uzelf als de eigenaar van het net transporteert of 

voor de bedrijven die aan u verwant zijn.8 Daarnaast verzoeken wij u om de onderstaande 

tabel in te vullen. Op deze manier krijgen wij een overzicht van het verbruik op uw net.  

Onderbouwing “primair transporteren voor eigenaar” 

Naam 

Hoeveelheid 

getransporteerde 

elektriciteit of gas in het 

jaar voorafgaand aan 

ontheffingaanvraag 

Als % 

van 

totaal 

Eigenaar …% 

Verwant bedrijf …% 

Verwant bedrijf …% 

etc. …% 

Derde …% 

Derde …% 

etc. 

Totaal 100% 

8  Er is sprake van een verwant bedrijf als u overheersende zeggenschap in een andere rechtspersoon 
heeft. Dit kan bijvoorbeeld blijken als u meer dan de helft van de stemrechten heeft in de 
aandeelhoudersvergadering van een andere rechtspersoon of als u de bestuurder van een andere 
rechtspersoon bent. 
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7 Toetsing naleving voorwaarden voor de ontheffing 

De ACM kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van de ontheffing. Deze staan in het 

ontheffingsbesluit. Voorafgaand aan het verlenen van de ontheffing wil de ACM al toetsen in 

hoeverre u aan de voorwaarden kunt voldoen. Om die reden moet u de onderstaande 

informatie aanleveren.  

7.1.1 Veiligheid en kwaliteit 

U moet beschrijven hoe u de veiligheid en kwaliteit op het gesloten distributiesysteem kunt 

borgen. Ter onderbouwing moet u de volgende documenten overleggen:  

• veiligheidsbeleid;

• calamiteitenplan;

• onderhoudsplan;

• een storingsplan; en

• het beleid ten aanzien van vervangings- en uitbreidingsinvesteringen op het net (of

een beschrijving daarvan).

7.1.2 Derdentoegang 

Derdentoegang betekent dat een afnemer op uw net de vrijheid heeft om een eigen 

leverancier te kiezen. U kunt zelf invullen op welke wijze u derdentoegang kunt garanderen, 

bijvoorbeeld via het elektronische berichtenverkeer. Geef hieronder een beschrijving van hoe u 

de derdentoegang wilt effectueren. Indien u derdentoegang op een andere wijze dan het 

elektronische berichtenverkeer wil vormgeven, licht dit hieronder toe:  
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8 Beoordeling Directe lijn 

8.1 Meldingsplicht directe lijn 

NB: Dit onderdeel hoeft u alleen in te vullen als u een eigenaar van een directe lijn bent.  

Als producent bent u verplicht om uw directe lijn te melden bij ACM via ‘Melding directe lijn’. 

De ACM beoordeelt niet inhoudelijk of de directe lijn binnen de wettelijke definitie past.9 Als u, 

bijvoorbeeld vanwege rechtszekerheid, wel een besluit van de ACM wenst, dan kan dat door dit 

formulier in te vullen en op te sturen. Naast de informatie die u in de vorige hoofdstukken heeft 

aangeleverd, moet u de informatie aanleveren die in dit hoofdstuk wordt gevraagd.  

Als de directe lijn al bij de ACM geregistreerd staat dan kunt u hieronder uw dossiernummer 

invullen: 

8.2 Wettelijke definitie van een directe lijn 

Er is sprake van een directe lijn als er één of meer verbindingen/leidingen zijn voor het 

transport van elektriciteit of gas, voor zover deze niet zijn gelegen binnen een installatie. 

Daarnaast moet aan een aantal aanvullende voorwaarden zijn voldaan zoals die in de wet zijn 

opgenomen.10   

8.3 Inhoudelijke beoordeling directe lijn 

Bij het beoordelen van een directe lijn kiest de ACM voor een zo eng mogelijke interpretatie 

van het begrip. De reden hiervoor is dat een verbruiker op een directe lijn geen gebruik kan 

maken van de wettelijke waarborgen. Door het overleggen van schriftelijke bewijsmiddelen 

kunt u aantonen dat uw situatie voldoet aan de wettelijke definitie van een directe lijn. U moet 

onder andere de onderstaande gegevens aanleveren:  

- u moet eigenaar van een directe lijn zijn. Dit heeft u ook in hoofdstuk 3 met informatie

onderbouwd;

- u bent een producent;

- u moet aantonen dat u zich als juridische entiteit bezighoudt met het opwekken

van elektriciteit of gas. Dit kan blijken uit uw statuten of de inschrijving in de

Kamer van Koophandel;

- u moet aantonen dat uw directe lijn ten hoogste via de installatie van één

aangeslotene verbonden is met een net of een andere verbinding of leiding voor het

transport van elektriciteit of gas;

- u kunt dit aantonen door een single line diagram (voor elektriciteit) of een

schematische weergave van uw leidingen (voor gas) te overleggen;

- u moet aantonen dat uw productie-installatie rechtstreeks, en dus niet via

bijvoorbeeld tussenkomst van een transformator, met de verbruiker is verbonden;

9 Zie artikel 9h Elektriciteitswet en artikel 39h Gaswet.  
10 Zie artikel 1 lid 1 onder ar Elektriciteitswet en artikel 1 lid 1 onder an Gaswet. 
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- u kunt dit aantonen door een single line diagram (voor elektriciteit) of een

schematische weergave van uw leidingen (voor gas) te overleggen;

- u moet aantonen dat u als producent de verbruikers van elektriciteit of gas

voorziet.

- dit kunt u aantonen door een leveringsovereenkomst te overleggen samen met

de facturen van de laatste vier maanden die u aan de verbruikers heeft gestuurd.

Ook moet u aangeven hoeveel van de geproduceerde capaciteit u aan de

verbruikers levert en hoeveel de verbruikers als percentage van hun totale

capaciteit van u afnemen. De ACM gaat ervan uit dat er geen sprake is van een

directe lijn als de productie-installatie als ‘back – up’ wordt gebruikt;

- u moet aantonen dat er in hoofdzaak geen huishoudelijke verbruikers van uw

directe lijn gebruik maken.

Aanvullende informatie 

Beschrijf waarom u van mening bent dat er sprake is van een directe lijn. 
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9 Mee te zenden documenten 

Hieronder kunt u een korte omschrijving geven van de bij dit formulier gevoegde documenten 

die dienen ter onderbouwing van uw aanvraag.  

Tabel: Overzicht documentatie 

Aanvullende documentatie 

Nr. Titel 

10 Vertrouwelijkheid 

De ACM beschouwt alle verstrekte informatie in beginsel als openbaar. Als u van mening bent 

dat bepaalde informatie vertrouwelijk is, dan moet u dat gemotiveerd aangeven. U moet 

daarbij voldoen aan de eisen uit artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur. De 

informatie die u als vertrouwelijk beschouwt, moet u voldoende herkenbaar maken, 

bijvoorbeeld door de vertrouwelijke informatie in een afzonderlijke bijlage op te nemen. De 

ACM beoordeelt de vertrouwelijkheid in het ontheffingsbesluit.  

Vertrouwelijkheid 

Ja: De aanvraag bevat 

vertrouwelijke informatie 

Nee: De aanvraag bevat geen 

vertrouwelijke informatie 

Geef duidelijk aan wat 

vertrouwelijk is en motiveer de 

vertrouwelijkheid. 
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11 Ondertekening 

Ondertekening 

Plaats 

Datum 

Naam 

Functie 

Het aanvraagformulier is naar waarheid ingevuld: 

Handtekening 
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