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1. Inleiding 

De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) en Gaswet maken onderscheid tussen netten en directe 

lijnen. Een directe lijn (directe leiding) is een elektriciteitslijn (gasleiding) die geen net is en die: 

! een geïsoleerde producent rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde verbruiker van elektriciteit 

(gas); of  

! een producent met tussenkomst van een leverancier rechtstreeks verbindt met één of meer 

verbruikers van elektriciteit, niet zijnde in hoofdzaak huishoudelijke verbruikers, teneinde te 

voorzien in de elektriciteitsbehoefte (gasbehoefte) van deze verbruikers 

2. Wie kan een directe lijn / directe leiding melden? 

Een melding van een directe lijn of directe leiding kan alleen door de producent worden ingediend bij 

de NMa. Het is ook mogelijk om personen te machtigen om op te treden als vertegenwoordiger en/of 

contactpersoon van de producent. Uit mee te zenden schriftelijke machtigingen moet blijken welke 

personen daartoe bevoegd zijn. 

3. Hoe kunt u een melding doen? 

De producent op de directe lijn of directe leiding kan deze melden door middel van het formulier 

melden van een directe lijn of directe leiding (hierna: meldingformulier) en het verstrekken van de in 

het meldingformulier verplichte bescheiden. Dit meldingformulier is te vinden op de website van de 

NMa (www.nma.nl). Als u meerdere gastransportleidingen of elektriciteitslijnen tegelijkertijd wenst te 

melden, dient u voor elk directe lijn of directe leiding een apart meldingformulier in te dienen. 

De melding van een directe lijn of een directe leiding moet in tweevoud (aangetekend) worden 

verzonden naar de NMa, of tijdens de bezoektijden van de NMa worden afgegeven op het 

bezoekadres.  

Let op: de informatie dient in zijn geheel verveelvoudigd te worden, inclusief bijlagen, vertalingen en dergelijke. U moet dus drie

sets van identieke documenten aanleveren.

Postadres:

Nederlandse Mededingingsautoriteit 

t.a.v. Directie Regulering Energie en Vervoer 

Postbus 16326 

2500 BH Den Haag   

Of

Bezoekadres:

Muzenstraat 81 

2511 GA Den Haag 

De melding wordt pas formeel in behandeling genomen als de NMa deze per post ontvangt. Om een 

spoedige afhandeling van de melding te bevorderen, kan het meldingformulier (zonder bijlagen) 

tevens per e-mail worden verstuurd aan uitzondering-netbeheer@nma.nl of faxen op 070 – 330 33 70. 

Deze e-mail of fax geldt echter niet als formele melding. Als datum van ontvangst zal altijd de dag 

waarop de melding per post binnenkomt gelden. 
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4. Vertrouwelijkheid 

Bij de beoordeling van de vraag of informatie al dan niet als vertrouwelijk moet worden behandeld past 

de NMa de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) toe. Bij alle ingediende stukken moet de melder 

gemotiveerd aangeven welke informatie naar zijn mening als vertrouwelijk moet worden beschouwd. 

De informatie die de melder als vertrouwelijk beschouwt, moet herkenbaar worden gemaakt (vet 

gedrukt) of opgenomen worden in een afzonderlijke bijlage. 

De NMa beoordeelt aan de hand van de door de melder gegeven motivering of de informatie die naar 

zijn mening als vertrouwelijk moet worden beschouwd ook bij toetsing aan de uitzonderingsbepaling 

van de Wet openbaarheid van bestuur (artikel 10 Wob) als vertrouwelijk moet worden beschouwd. Het 

is mogelijk dat de informatie die de melder de NMa meedeelt vertrouwelijke bedrijfs- of 

fabricagegegevens bevat, in de zin van artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob. Vertrouwelijke 

bedrijfs- en fabricagegegevens zijn niet-openbare gegevens waaruit wetenswaardigheden kunnen 

worden gelezen of afgeleid over de technische bedrijfsvoering of het productieproces dan wel over de 

afzet van de producten of de kring van afnemers en leveranciers. Ook gegevens die de financiële 

bedrijfsvoering betreffen kunnen onder omstandigheden als vertrouwelijke bedrijfsgegevens worden 

aangemerkt. Bedrijfs- en fabricagegegevens die de melder vertrouwelijk aan de NMa meedeelt, 

worden in beginsel niet openbaar gemaakt. 

5. Hoe verloopt het proces van een melding? 

Het proces van een melding bestaat uit twee fasen. Deze twee fasen worden in de volgende 

paragrafen kort toegelicht. Het proces is schematisch in de figuur op de volgende pagina 

weergegeven. 

5.1. Fase 1: De melding 

In deze fase stelt de melder de melding samen door het meldingformulier in te vullen en de 

noodzakelijke documenten te verzamelen. Vervolgens verstuurt de melder de melding aan de NMa.  

De NMa zal het meldingformulier en de meegestuurde bescheiden controleren op volledigheid en 

juistheid. Bij een onvolledige melding zal de NMa de producent verzoeken om binnen maximaal 4

weken zijn melding compleet te maken.  

Vanzelfsprekend is het ook belangrijk dat de verstrekte informatie juist is. Als tijdens de procedure 

wijzigingen optreden in de door de melder verstrekte gegevens of blijkt dat de melder onjuiste 

informatie heeft verstrekt, dan dient de melder direct de nieuwe gegevens direct aan de NMa te 

melden. Volledigheidshalve merkt de NMa hierbij op dat de E-wet en de Gaswet het mogelijk maken 

om dan handhavend op te treden. 

5.2. Fase 2: Registratie van de melding 

Indien de melding volledig is, wordt deze in behandeling genomen. Dit houdt in dat de melding wordt 

verwerkt in het “Register van directe lijnen en directe leidingen” op de internetsite van de NMa 

(www.nma.nl).
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6. Wanneer kunt u een melding indienen? 

Om in aanmerking te komen voor een directe lijn of directe leiding moet worden voldaan aan een 

aantal criteria. Deze criteria zijn hieronder opgesomd en kort voorzien van een toelichting.  

! Er moet geen sprake zijn van een elektriciteitsnet of een gastransportnet. 

Van een elektriciteitsnet
1
 of gastransportnet

2
 is sprake als er meer dan één aangeslotene is op het 

net. Er moeten verbindingen zijn tussen meerdere onroerende zaken, voordat gesproken kan 

worden van een net. Dit betekent praktisch gezien dat de elektriciteitslijnen of gasleidingen zijn 

verbonden met de lijnen of leidingen van andere natuurlijke of rechtspersonen.  

! Er dient sprake te zijn van één van de twee criteria: 

a. een geïsoleerde producent rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde verbruiker van 

elektriciteit, of 

b. een producent met tussenkomst van een leverancier rechtstreeks verbindt met één of meer 

verbruikers van elektriciteit, niet zijnde in hoofdzaak huishoudelijke verbruikers, teneinde te 

voorzien in de elektriciteitsbehoefte van deze verbruikers.  

7. Hoe kunt u een bestaande melding wijzigen of intrekken? 

Een wijziging of intrekking van de melding kan de melder doorgeven via het formulier “Wijziging of 

intrekking van een melding van een directe lijn of directe leiding”. De melder kan dit formulier 

opvragen bij de NMa. Voor een wijziging of intrekking van een melding wordt in beginsel dezelfde 

procedure gevolgd als bij de melding.  

8. Hoe kunt u meer informatie krijgen over het melden van een directe lijn? 

                                                          
1
 Zie artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet. 

2
 Zie artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Gaswet. 
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De NMa organiseert ieder half jaar (in mei en november) standaard een informatiebijeenkomst van 

twee uur. Tijdens deze informatiebijeenkomst vertelt de NMa meer over het onderscheid tussen een 

directe lijn, openbaar net en gesloten distributiesysteem, en hoe een partij in het algemeen een 

melding of een aanvraag voor een ontheffing kan indienen bij de NMa. Deze bijeenkomst is niet 

bedoeld om specifieke zaken te bespreken. U kunt zich voor de eerstvolgende bijeenkomst 

aanmelden via http://www.nma.nl/regulering/energie/pagina_hoorzitting.aspx.

Met vragen over het indienen van een melding kunt u contact opnemen met de NMa en vragen naar 

de directie Regulering Energie en Vervoer. De NMa is als volgt bereikbaar: 

Telefoon  (070) 330 33 30 

Fax   (070) 330 33 70 

E-mail   uitzondering-netbeheer@nma.nl

Internet www.nma.nl


