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Inleiding 

Deze instructie geeft een toelichting op de invulmodule waarmee gemeenten gebieden bij de Autoriteit 

Consument en Markt (ACM) kunnen melden waar uitzonderingen op de aansluitplicht van 

netbeheerders gelden (zie §1.2). 

 

Hebt u vragen over de aanlevering of verwerking van de gegevens, neemt u dan contact op met het 

cluster datamanagement van de directie Energie: 

• Sylvia Verwijk, tel. 070 – 722 2843 / 06 – 3103 5698 

• datamanagement@acm.nl   

1.1 Doelstelling 

Doel van het register is dat netbeheerders, wanneer zij een verzoek om aansluiting krijgen, kunnen 

bepalen of zij op de betreffende locatie een aansluiting mogen realiseren.  

 

De ACM zal postcodes op PC6 niveau en de contactgegevens van gemeenteambtenaren verwerken 

teneinde de doelstelling te halen en om (waar nodig) de data te kunnen corrigeren. De 

contactgegevens van de gemeenteambtenaren worden niet gepubliceerd.  

1.2 Juridisch kader 

Per 1 juli 2018 gelden nieuwe regels over de gasaansluitplicht en de uitzonderingen daarop. Deze 

regels zijn opgenomen in de Wet voortgang energietransitie (Wet VET).1 Deze wet wijzigt de regels 

over de aansluitplicht in artikel 10 van de Gaswet en in het overgangsrecht (artikel XVa) staan 

aanvullende regels.  

 

Door deze wetswijziging is de ACM verplicht om een register bij te houden met daarin de gebieden 

waarover colleges van burgemeester en wethouders besluiten hebben genomen over de 

gasaansluitplicht (art. 10 lid 9 Gaswet). Colleges van burgemeester en wethouders zijn verplicht om 

deze besluiten te melden aan de ACM (art. 10 lid 8 Gaswet). Dit kunnen zij doen met deze 

invulmodule.  

 

Daarnaast neemt de ACM de bestaande uitzonderingen op de gasaansluitplicht in de 

Gebiedsindelingscode gas op in het register (art. 10 lid 9 Gaswet en art. XVa Wet VET). De 

uitzonderingen in de Gebiedsindelingscode gas zijn voor een deel ook gebaseerd op besluiten van 

gemeenteraden (warmteplannen en aansluitplicht op een distributienet voor warmte in 

bouwverordeningen van vóór het Bouwbesluit 2012). Om te zorgen dat de informatie in het register 

juist en volledig is, verzoeken wij gemeenten om ook informatie over deze besluiten aan de ACM te 

verstrekken met de invulmodule. 

 

 
1 Wet van 9 april 2018 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie). Zie ook 
de toelichting bij Kamerstuk 34 627 nr. 39 (Amendement-Jetten c.s.) 

mailto:datamanagement@acm.nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-109.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34627-39.html
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De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft in een ministeriële regeling2 nadere regels 

gesteld over de gegevens in het register.  

 

De invulmodule en deze instructie zijn beschikbaar via de website van de ACM. De ACM zal het 

register ook via haar website beschikbaar stellen. 

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gemelde gegevens. 

 

Termijnen 

Op grond van de ministeriële regeling2 bij artikel 10 lid 9 van de Gaswet is een gemeente verplicht om 

een besluit binnen 10 werkdagen na de datum waarop het is genomen te melden bij de ACM. 

De ACM neemt de melding op in het register en publiceert deze binnen 5 werkdagen op www.acm.nl.  

 

Beschrijving van de velden 

Met de invulmodule kunt zowel nieuwe meldingen doorgeven aan ACM als correcties of aanvullingen 

op eerdere meldingen doorgeven. Alle groene cellen dienen te worden ingevuld. Als datum van 

indiening geldt de datum waarop ACM een correct ingevulde module heeft ontvangen. Een module die 

niet correct is ingevuld, wordt met toelichting teruggestuurd en als niet ontvangen beschouwd. 

 

Nota bene:  

- U dient de module intact te laten: verplaatsen van kolommen of invullen van andere 

waarden dan in de gevalideerde cellen is aangegeven, is niet toegestaan.  

 

Per module kunt u maximaal 200 postcodes/gebieden doorgeven. Wilt u meer dan 200 gebieden 

aanmelden, dan gebruikt u meerdere modules. 

 

Module indienen bij de ACM 

De ingevulde module stuurt u per e-mail aan datamanagement@acm.nl. ACM zal de ontvangst van 

een correct ingevulde module bevestigen, of — als hij niet goed is ingevuld — de module retourneren. 

1.3 Tabel 1: gegevens besluit 

In deze tabel geeft u de gegevens van het betreffende besluit van het college van burgemeester en 

wethouders op. 

 

Soort aanmelding Eerste aanmelding of revisie 

U geeft alleen nieuwe of gewijzigde regels aan ACM door. 

De invulmodule mag dus geen ongewijzigde gegevens 

bevatten. 

Als het een revisie betreft, geeft u in de bijbehorende velden 

 
2 Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 25 juni 2018, nr. WJZ/18086924, houdende regels 
omtrent de aanwijzing van gebieden als bedoeld in artikel 10, zevende lid, onderdeel a, van de Gaswet (Regeling 
gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht) 

http://www.acm.nl/
mailto:datamanagement@acm.nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-36136.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-36136.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-36136.html
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de gegevens door van de eerdere melding die gecorrigeerd 

moet worden. 

 

Gemeente* Selecteer de naam van uw gemeente. Bron van deze lijst is 

het CBS-bestand “Gemeenten alfabetisch 2022”. 

Datum besluit* De datum waarop het college van B&W het besluit heeft 

genomen 

Datum inwerkingtreding besluit* De datum waarop het besluit in werking treedt 

Kenmerk* Het unieke kenmerk van het besluit; doel hiervan is dat 

netbeheerders en andere betrokken het oorspronkelijke 

besluit kunnen traceren 

Link naar openbare versie van besluit 

(optioneel, maar wel wenselijk) 

Stabiele link naar openbare versie van besluit op de site 

van de gemeente (indien mogelijk) 

Doel hiervan is dat netbeheerders en andere betrokkenen 

het betreffende besluit snel kunnen raadplegen. 

Bij een revisie: gegevens van het 

oorspronkelijke, gewijzigde besluit 

Als het een revisie betreft, geeft u ook onderstaande 

gegevens door: 

• Datum besluit* 

• Datum inwerkingtreding besluit* 

• Kenmerk* 

• Stabiele link naar openbare versie van besluit op de 

site van de gemeente (indien mogelijk) 

Doel hiervan is dat netbeheerders en andere 

betrokkenen het betreffende besluit snel kunnen 

raadplegen. 

 

De met een * gemerkte velden zijn verplicht. 

 

N.B.: u hoeft de tekst van het besluit zelf niet aan de ACM te sturen. Vermelding van de relevante 

gegevens in de invulmodule volstaat. 

1.4 Tabel 2: gebieden 

 

Invoercontrole Hebt u alle velden juist ingevuld, dan kleurt de 

invoercontrole voor deze regel groen. Als er gegevens 

ontbreken, dan is deze indicator rood. Controleer of alle 

groene cellen zijn ingevuld. De ACM accepteert geen 

modules waarin deze indicator rood is gekleurd.  

Postcode* Postcode van het aangewezen gebied, in het format 

1234AB. Eén postcode per regel. 

Huisnummers Als het gemeentelijke besluit ziet op een gebied dat kleiner 

is dan een postcode 6-gebied, vul dan de betreffende 

huisnummers in. Opnemen van meerdere huisnummers per 

regel is toegestaan. Scheid de nummers met een 

puntkomma. 

Even/oneven Als het gemeentelijke besluit ziet op één zijde van een 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022
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postcode 6-gebied, vul dan in of dit de even of oneven zijde 

betreft. 

Kadastrale beschrijving Alleen als er nog geen postcode bekend is, vul dan 

kadastrale gegevens in. Eén kavel per regel. 

Format: <gemeente> <sectie> <nummer> 

Bijvoorbeeld: Amsterdam V 1000A-1 

Grondslag Keuze uit  

• Aansluiting wegens algemeen belang (art. 10 lid 7 
onder a). Bij deze grondslag kiest u onder Type 
voorziening voor “Gasaansluiting”. 

• Warmtenet of andere voorziening (art. 10 lid 7 onder b) 

• Besluit van voor 1-7-2018 over warmtegebieden 

Type voorziening* Keuze uit gasaansluiting / warmtenet / andere voorziening. 

Indien andere voorziening,  

licht toe 

Alleen als in het vorige veld ‘andere voorziening’ is 

ingevuld: geeft u aan welke type voorziening is beoogd. 

Indien uitzonderingsgrond  

Besluit van voor 1-7-2018 over 

warmtegebieden 

(Art. 4.2 Gebiedsindelingscode 

gas) 

Keuze uit: 
1. Warmteplan obv Bouwbesluit 2012 

Dat wil zeggen: bestaand warmteplan van gemeenten 
op basis van het Bouwbesluit 2012 
 

2. Warmtegebied van vóór inwerkingtreding van het 
Bouwbesluit 2012 
Dat wil zeggen: bestaand warmtegebied waarvoor 
gemeenten vóór inwerkingtreding van het Bouwbesluit 
2012 op grond van een gemeentelijke 
bouwverordening een aansluitplicht op een warmtenet 
hebben vastgesteld 

 

N.B. Postcodegebieden uit bijlage 1 van de 

Gebiedsindelingscode Gas hoeft u niet te melden. De 

ACM neemt de gegevens uit de code over. 

Type bouw Keuze uit woningbouw / utiliteitsbouw /  

woning- en utiliteitsbouw. Dit veld en de volgende twee 

velden zijn opgenomen op verzoek van de Vereniging 

Nederlandse gemeenten. 

Aantal wooneenheden Alleen bij woningbouw. Het doel hiervan is dat de 

voortgang van de energietransitie gemonitord kan worden. 

Vloeroppervlak utiliteitsbouw Alleen bij utiliteitsbouw. Het doel hiervan is dat de 

voortgang van de energietransitie (dat wil zeggen: 

vermindering van gasgebruik) gemonitord kan worden.  

Verwachte update-datum Als een postcode-6 nog niet bekend is en u dus een 

kadastrale beschrijving hebt opgegeven, geeft u hier aan 

wanneer u verwacht de postcode-6 op te kunnen geven. 

1.5 Tabel 3: toelichting 

In deze tabel kunt u desgewenst aan de ACM een nadere (eventueel vertrouwelijke) toelichting op uw 

melding doorgeven. De ACM zal deze toelichting niet publiceren. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-32295.html#d16e1193
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-32295.html#d16e1193
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1.6 Tabblad: data 

Dit (verborgen) tabblad dient voor de verwerking van de gegevens. U hoeft hier niets mee te doen. 
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Bijlage 1. Nadere uitleg over de (uitzonderingen op de) 
gasaansluitplicht 

De gasaansluitplicht van netbeheerders staat in art. 10 lid 6 aanhef en onder a Gaswet: 

 

Een netbeheerder heeft, in aanvulling op de in het eerste, derde en vijfde lid genoemde taken, 

in het voor hem krachtens artikel 12b, eerste lid, onderdeel f vastgestelde gebied tevens tot 

taak om:  

a. een ieder die verzoekt om een aansluiting die een doorlaatwaarde heeft van ten hoogste 

40 m3(n) per uur of van groter dan 40 m3(n) per uur te voorzien van deze aansluiting op 

het dichtstbijzijnde punt van het gastransportnet met een voor die aansluiting geschikte 

druk en voldoende capaciteit; (…) 

 

De gasaansluitplicht geldt alleen als de netbeheerder een verzoek krijgt om een aansluiting te maken. 

De gebieden waaraan de aanhef refereert en waarin de gasaansluitplicht geldt staan in de bestaande 

Gebiedsindelingscode gas. Hierin zijn al bestaande uitzonderingen op de gasaansluitplicht 

opgenomen voor kleinverbruikers.3 De Wet VET voegt nog twee nieuwe uitzonderingen toe. Dit is 

hieronder toegelicht. 

 

Nieuwe uitzondering voor nieuwbouw 

In art. 10 lid 7 onder a Gaswet staat als hoofdregel dat de gasaansluitplicht niet geldt voor nieuwbouw. 

Hierop zijn twee uitzonderingen. De gasaansluitplicht geldt toch wel als: 

1. Voor het bouwwerk vóór 1 juli 2018 de aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 

2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is ingediend 

(overgangsrecht in art. XVa Wet VET).4  

2. Het bouwwerk in een gebied komt dat een college van burgemeester en wethouders heeft 

aangewezen als een gebied waar aansluiting op het gastransportnet strikt noodzakelijk is om 

zwaarwegende redenen van algemeen belang (art. 10 lid 7 onder a vanaf “tenzij, …”). 

 

Nieuwe uitzondering gebieden met bestaand gastransportnet 

In art. 10 lid 7 onder b Gaswet staat dat de gasaansluitplicht niet geldt in gebieden waar al een 

gastransportnet aanwezig is en die een college van burgemeester en wethouders heeft aangewezen 

als gebied waar in de verwachte warmtebehoefte is of zal worden voorzien door: 

1. een bestaand of toekomstig warmtenet, of  

2. een bestaande of toekomstige andere energieinfrastructuur dan een gastransportnet of een 

warmtenet.  

 

Gebiedsindelingscode gas 

De hoofdregel in de Gebiedsindelingscode gas is dat voor alle gebieden in Nederland de netbeheerder 

van het landelijk gastransportnet en één van de regionale netbeheerders verantwoordelijk is voor de 

gastransportnetten, inclusief de gasaansluitplicht. Hierop zijn voor de gasaansluitplicht voor 

kleinverbruikers een aantal uitzonderingen gemaakt die in twee hoofdcategorieën uiteenvallen (art. 4.2 

Gebiedsindelingscode gas): 

1. Geen gasaansluitplicht in verband met een bestaand of toekomstig warmtenet. 

 
3 Een kleinverbruiker is een afnemer met een aansluiting met een totale maximum capaciteit van ten hoogste 40 m3(n) per 
uur, zie Begrippencode gas in samenhang met art. 43 lid 1 Gaswet. Voor andere afnemers dan kleinverbruikers staan 
geen uitzonderingen op de gasaansluitplicht in de Gebiedsindelingscode gas. 
4 Dit artikel komt niet in de Gaswet, maar blijft gewoon een los artikel in Wet VET. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011440/#Hoofdstuk1_Paragraaf1.3_Artikel10
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037927
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-109.html
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037927&hoofdstuk=4&artikel=4.2
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2. Geen gasaansluitplicht in sommige gebieden buiten de bebouwde kom, omdat het niet 

mogelijk is om op economische voorwaarden een gastransportnet te exploiteren. In de 

Gebiedsindelingscode gas staan rekenregels om te bepalen of het verzoek om een nieuwe 

gasaansluiting hieronder valt. 

 

In art. XVa lid 2 Wet VET staat dat gebieden die in de Gebiedsindelingscode gas zijn uitgezonderd 

vanwege een bestaand of toekomstig warmtenet worden gelijkgesteld met gebieden die zijn 

aangewezen als bedoeld in art. 10 lid 7 onder b Gaswet. Voor de uitzondering op de gasaansluitplicht 

voor kleinverbruikers in verband met een bestaand of toekomstig  warmtenet staan in de 

Gebiedsindelingscode gas drie soorten gebieden waar om die reden geen gasaansluitplicht geldt (art. 

4.2 sub a Gebiedsindelingscode gas): 

a. Gebieden met een door de gemeenteraad vastgesteld warmteplan als bedoeld in art. 1.1 

Bouwbesluit 2012, 

b. Gebieden waarin een warmte-aansluitplicht geldt op grond van een gemeentelijke 

bouwverordening van vóór het Bouwbesluit 2012 (zie art. 9.2.10 Bouwbesluit 2012), 

c. Gebieden die zijn opgenomen in Bijlage 1 van de Gebiedsindelingscode gas. Dit zijn 

postcodes van aansluitingen op op 31-12-2015 bestaande warmtenetten. Deze kunnen 

overlappen met sub a en b. 

 

In art. 6.10 lid 3 Bouwbesluit 2012 staat dat in gebieden met een warmteplan (sub a) als hoofdregel op 

het warmtenet worden aangesloten en geeft hierop uitzonderingen in verband met het geplande aantal 

aansluitingen en de aansluitafstand. Als een kleinverbruiker vanwege zo’n uitzondering geen warmte-

aansluiting heeft of krijgt, geldt alsnog een gasaansluitplicht op grond van artikel 4.2 onder a van de 

Gebiedsindelingscode gas. 

 

  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-109.html
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030461&hoofdstuk=1&paragraaf=1.1&artikel=1.1
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030461&hoofdstuk=9&artikel=9.2
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037927&bijlage=1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/2018-01-01#Hoofdstuk6_Afdeling6.2_Artikel6.10
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Bijlage 2. Informatie over verwerking van 
persoonsgegevens 

Voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vormt de combinatie van postcode en 

huisnummer, die in het Register Gasaansluitplicht kan voorkomen, een persoonsgegeven. Deze 

bijlage informeert u over de verwerking van deze gegevens door de ACM. Algemene informatie over 

privacy bij de ACM vindt u op https://www.acm.nl/nl/privacy.  

 

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid 

De verplichting van de ACM is beperkt tot het faciliteren van het register. De verantwoordelijkheid voor 

de kwaliteit van de data behoort bij de gemeenten. Daardoor ontstaat er een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de ACM en gemeenten: 

• De gemeente blijft eigenaar van de data en is verantwoordelijk voor de juistheid van de data en de 

correctie van eventuele fouten in de melding.  

• De ACM is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van de gegevens in het register en voor 

publicatie van de data. 

 

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) 

De FG van de ACM is te bereiken via privacy@acm.nl. 

 

Doel van de verwerking 

De verwerking heeft tot doel dat netbeheerders kunnen bepalen of zij een gasaansluiting al dan niet 

mogen realiseren: “Voor de netbeheerder zal het per gebied verschillen of de aansluitplicht wel of niet 

geldt. Voor plekken waar het gastransportnet wordt uitgebreid, geldt in beginsel dus geen 

aansluitplicht. Om inzichtelijk te hebben in welke straten en wijken de aansluitplicht alsnog geldt 

vanwege gemeentelijke besluiten, moeten gemeenten hun besluit melden bij de Autoriteit Consument 

en Markt (ACM). ACM zal deze gebieden vervolgens registreren (op minimaal postcode 6-niveau) en 

openbaar maken op de website.” 5 

 

De gegevens worden verwerkt zolang de betreffende wettelijke grondslag geldt. Dat is minimaal tot 

aan de evaluatie van de wet in 2019 of 2020. 

 

Grondslag 

ACM verwerkt de gegevens omdat dit:  

a) een wettelijke taak is (artikel 10, lid 9 Gaswet) (juridische grondslag) 

b) netbeheerders in staat stelt te beoordelen of zij in bepaalde situaties een aansluitverplichting 

hebben (maatschappelijk doel) 

 

Ontvangers van de gegevens 

Het register wordt, zoals de toelichting op de wet beschrijft, gepubliceerd op de website van de ACM. 

Het is daarmee openbaar toegankelijk. Netbeheerders zullen het register raadplegen. Netbeheerders 

mogen slechts gebruik maken van de door de ACM gepubliceerde register om te bepalen over welke 

gebieden de aansluitplicht nog geldt.  

 

  

 
5 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie), 34 627 nr. 39, gewijzigd 
amendement van het lid Jetten c.s., toelichting. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf
https://www.acm.nl/nl/privacy
mailto:privacy@acm.nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34627-39.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34627-39.html


Autoriteit Consument & Markt 

Zaaknr. ACM/18/033417  Openbaar 
 

 
 

11/11 
 

Bewaartermijn 

De wet voorziet niet in vernietigingstermijn. Een netbeheerder zal te allen tijde moeten kunnen 

aantonen om welke reden hij een gasaansluiting wel of niet heeft gerealiseerd. 

De publicatie op de website kan vervallen wanneer de energietransitie is voltooid, wanneer de wet 

wordt gewijzigd als uit de evaluatie van de wet blijkt dat publicatie niet meer nodig is. Het register zelf 

zal dan nog wel in het archief van de ACM bewaard worden. 

 

Rechten van betrokkenen 

Recht op inzage: Betrokkenen kunnen hun gegevens via het openbare register inzien. Wijziging van 

gegevens is alleen mogelijk door gemeenten: immers de registratie legt gemeentelijke besluiten vast, 

geen ACM-besluiten. 

 

Recht op rectificatie: betrokkenen kunnen onjuiste of verouderde gegevens via de betreffende 

gemeente laten corrigeren.  

 

Recht om vergeten te worden: betrokkenen kunnen gegevens via de betreffende gemeente laten 

verwijderen indien er een goede reden voor is.  

 

Een betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen over verwerking van zijn gegevens bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens. 

 


