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1 Inleiding 
 
De Elektriciteitswet 1998 en Gaswet maken onderscheid tussen (gastransport)netten en directe 
lijnen. Een directe lijn is een elektriciteitslijn/gasleiding die geen net is en die: 
• een geïsoleerde productie-installatie van een producent rechtstreeks verbindt met een 

geïsoleerde verbruiker van elektriciteit (gas), of 
• ten hoogste via de installatie van één aangeslotene op de verbinding is verbonden met een 

net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit (gas) en die een 
productie-installatie van een producent, met tussenkomst van een leverancier, rechtstreeks 
verbindt met één of meer verbruikers van elektriciteit(gas), niet zijnde de producent of in 
hoofdzaak huishoudelijke verbruikers, teneinde te voorzien in de elektriciteits- of gasbehoefte 
van deze verbruikers; 

 
Met dit formulier kan de producent een directe lijn melden bij de Autoriteit Consument & Markt 
(hierna: ACM). De melder van een directe lijn dient daartoe in beginsel alle paars gearceerde 
onderdelen in dit formulier in te vullen en de gevraagde documenten als bijlagen (voorzien van 
een duidelijke en overzichtelijke nummering) bij dit formulier te overleggen. Elk onderdeel van het 
meldformulier is voorzien van een toelichting en een beknopte beschrijving van de op te leveren 
informatie. De ACM merkt hierbij op dat als de melder niet beschikt over bepaalde informatie of 
bepaalde vragen niet kan beantwoorden, hij dit dient toe te lichten en – indien mogelijk – op 
andere wijze het gevraagde dient te motiveren. 
 
De ACM ontvangt de melding1 van de melder per post: 
 

ACM 

Directie Energie 

t.a.v. Team ontheffingen  

Postbus 16326 

2500 BH Den Haag 

 

De ACM bevestigt de ontvangst en registreert deze op de internetpagina van de ACM, 
www.acm.nl. Vervolgens controleert de ACM of alle relevante informatie is overlegd. Als de 
melding niet volledig is, dan stuurt de ACM deze terug aan de melder met het verzoek om de 
melding aan te vullen. Zodra de melding compleet is, wordt de directe lijn toegevoegd aan het 
register van directe lijnen. De ACM houdt dit register bij op haar internetpagina, www.acm.nl, 
zodat een ieder inzicht heeft in de gemelde directe lijnen. 
 
Let op: het registreren van een directe lijn betekent niet dat de ACM de melding inhoudelijk heeft 
beoordeeld en heeft ingestemd met de kwalificatie van de feitelijke situatie als directe lijn. De 
ACM kan op een later tijdstip besluiten om de kwalificatie te toetsen aan de wettelijke 
uitgangspunten. 

 
1 De melding bestaat uit zowel het meldformulier als de bijlagen bij het formulier. 
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2 Adres- en contactgegevens melder 

Alleen de producent kan een directe lijn melden. De producent kan daarnaast personen 

machtigen om op te treden als vertegenwoordiger van de neteigenaar. Uit mee te zenden 

schriftelijke machtigingen moet blijken welke personen daartoe bevoegd zijn.  

Adresgegevens melder 

2.1 Naam (rechts)persoon 
2.2 Handelsnaam (indien anders) 

2.3 Kamer van Koophandel-
nummer 

2.4 Naam directeur 

2.5 Naam en functie 
contactpersoon  

2.6 Correspondentieadres 
2.7 Postcode 
2.8 Plaats 
2.9 Telefoonnummer 
2.10 Telefaxnummer 
2.11 E-mailadres

Adresgegevens gemachtigde (voor zover van toepassing) 

2.12 Naam bedrijf gemachtigde 
2.13 Naam gemachtigde 
2.14 Correspondentieadres 
2.15 Postcode 
2.16 Plaats 
2.17 Telefoonnummer 
2.18 Telefaxnummer 
2.19 E-mailadres
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3 Globale omschrijving directe lijn 
 
De ACM gebruikt deze informatie voor het register met directe lijnen dat op de internetpagina van 

de ACM is opgenomen.  

 
Globale omschrijving van de directe lijn 
 
3.1  Naam producent  

3.2  Type net   Elektriciteit 
 Gas 

3.3  
Spanning- / 
drukniveau  

3.4  
Gemeente(n) waarin 
de directe lijn ligt  

3.5  
Kadastrale aanduiding 
van de directe lijn   

3.6  
Aangesloten op het 
openbare net van 

 Cogas 
 DELTA Netwerkbedrijf 
 Endinet 
 Enexis 
 GTS 
 Liander 
 Rendo 
 Stedin 
 TenneT 
 Westland 
 Niet van toepassing 

3.7  Naam leverancier  

3.8  
Naam eigenaar 
directe lijn  

3.9  

Aantal niet-
huishoudelijke 
verbruikers op de 
directe lijn 

 

3.10  
Aantal huishoudelijke 
verbruikers op de 
directe lijn 

 

3.11  Typering directe lijn 

Een of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit 
of gas die 

 Type A: niet verbonden is met een net of met een 
andere verbinding voor het transport van elektriciteit of gas 
en die een geïsoleerde productie-installatie van een 
producent rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde 
verbruiker van elektriciteit gas, niet zijnde de producent 

 Type B: ten hoogste via de installatie van één 
aangeslotene op de verbinding is verbonden met een 
verbinding voor het transport van elektriciteit of gas en die 
een productie-installatie van een producent, met 
tussenkomst van een leverancier, rechtstreeks verbindt met 
één of meer verbruikers van elektriciteit of gas, niet zijnde 
de producent of in hoofdzaak huishoudelijke verbruikers, 
teneinde te voorzien in de elektriciteits- of gasbehoefte van 
deze verbruikers 
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4 Contactgegevens van relevante partijen op de directe lijn 
 
De hieronder verstrekte informatie kan de ACM gebruiken om informatie in te winnen bij de 

relevante partijen indien op enig moment de kwalificatie van de directe lijn moet worden getoetst. 

De melder kan meer tabellen toevoegen als dat nodig is.   

 
Adresgegevens leverancier (voor zover relevant) 
 
4.1  Naam (rechts)persoon  
4.2  Correspondentieadres  
4.3  Postcode  
4.4  Plaats  
4.5  Telefoonnummer  
4.6  Telefaxnummer  
4.7  E-mailadres  

 
Adresgegevens eigenaar directe lijn  
 
4.8  Naam (rechts)persoon  
4.9  Correspondentieadres  
4.10  Postcode  
4.11  Plaats  
4.12  Telefoonnummer  
4.13  Telefaxnummer  
4.14  E-mailadres  

 
Adresgegevens verbruiker  
 
4.15  Naam (rechts)persoon  
4.16  Correspondentieadres  
4.17  Postcode  
4.18  Plaats  
4.19  Telefoonnummer  
4.20  Telefaxnummer  
4.21  E-mailadres  

 
Adresgegevens verbruiker  
 
4.22  Naam (rechts)persoon  
4.23  Correspondentieadres  
4.24  Postcode  
4.25  Plaats  
4.26  Telefoonnummer  
4.27  Telefaxnummer  
4.28  E-mailadres  
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5 Mee te zenden documenten 
 
Hieronder kan de melder een samenvatting geven van de bij dit formulier gevoegde documenten 

ter onderbouwing van de antwoorden die in onderdeel 3 zijn gegeven. De melder dient in ieder 

geval informatie te verstrekken waaruit blijkt: 

• Dat de producent op de directe lijn een producent is in de zin van de Elektriciteitswet 1998 

respectievelijk de Gaswet. Melder dient ook te onderbouwen dat de producent over een 

productie-installatie beschikt die op de directe lijn is aangesloten.   

• Dat de leverancier op de directe lijn een leverancier is in de zin van de Elektriciteitswet 1998 

respectievelijk de Gaswet. 

• Wat de locatie is van de directe lijn. Dit kan worden aangetoond via een netwerkkaart van het 

Kadaster. Dat is een kadastrale kaart waarop de directe lijn, de aansluiting(en) met het 

openbare net en de aansluitingen van de verbruikers zijn ingetekend. 

• Wat de technische specificaties van de directe lijn zijn. Dit kan worden aangetoond via een 

single line diagram. 

 
Aanvullende documentatie 

 
Nr. Titel 
5.1   
5.2   
5.3   
5.4   
5.5   
5.6   
5.7   
5.8   
5.9   
5.10   
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6 Vertrouwelijkheid 

De ACM beschouwt alle verstrekte informatie in beginsel als openbaar. Indien de melder van 

mening is dat bepaalde informatie vertrouwelijk is, dient de melder dit gemotiveerd aan te geven. 

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

gedrukt) of worden opgenomen in een afzonderlijke bijlage. 

6.1 De melder dient aan te geven of de aanvraag  vertrouwelijke informatie bevat. 

Vertrouwelijkheid 

Ja: De melding bevat vertrouwelijke 
informatie Onderdeel 6.2 moet worden ingevuld 

Nee: De melding bevat geen 
vertrouwelijke informatie 

Onderdeel 6.2 hoeft niet te worden 
ingevuld 

6.2 De melder dient concreet aan te geven welke informatie in welke onderdelen van het 
aanvraagformulier of de bijlagen als vertrouwelijk moet worden aangemerkt en dit te 
motiveren op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. 
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7 Ondertekening 

Ondertekening 

Plaats 

Datum 

Naam 

Functie 

Handtekening 
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