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1. Inleiding 
De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) en de Gaswet1 bepalen dat eigenaren van een elektriciteits- 

of gastransportnet een naamloze of besloten vennootschap moeten aanwijzen als netbeheerder voor 

het beheer van dat net, om zodoende vrije en non-discriminatoire toegang tot het net te verzekeren. 

Er zijn echter situaties denkbaar waarin het aanwijzen van een netbeheerder onredelijk bezwarend 

wordt geacht. Daarom heeft de wetgever in artikel 15 van de E-wet en artikel 2a van de Gaswet de 

mogelijkheid opgenomen om aan eigenaren van een zogenaamd gesloten distributiesysteem (ook wel 

GDS genoemd) een ontheffing te verlenen van de verplichting om een netbeheerder aan te wijzen. De 

wetgever heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) aangewezen als instantie om 

deze ontheffingen te verlenen. 

 

Een gesloten distributiesysteem is een systeem dat elektriciteit of gas distribueert binnen een 

geografisch afgebakende commerciële of industriële locatie of een locatie met gedeelde diensten, en 

in beginsel geen huishoudelijke afnemers van elektriciteit of gas voorziet. Om in aanmerking te komen 

voor een ontheffing voor het aanwijzen van een netbeheerder (hierna: de ontheffing) moet: 

1. De exploitatie of het productieproces om technische of veiligheidsredenen zijn geïntegreerd,of  

2. Dit systeem primair elektriciteit of gas distribueren aan de eigenaar of beheerder van het systeem 

of daarmee verwante bedrijven.  

Mogelijke voorbeelden van een gesloten distributiesysteem zijn onder andere spoorwegstations, 

ziekenhuizen, vliegvelden, grote campings met geïntegreerde faciliteiten en chemische 

industrielocaties.  

 

De E-wet en de Gaswet bieden de mogelijkheid om de eigenaar van een gesloten distributiesysteem 

te ontheffen van de verplichting om een publieke netbeheerder aan te wijzen. Dit is belangrijk, omdat 

hiermee wordt voorkomen dat onnodige (administratieve) lasten worden opgelegd aan deze 

systemen. Om te voorkomen dat een gesloten distributiesysteem niet of nauwelijks gereguleerd wordt, 

kunnen in de ontheffing nadere voorwaarden worden gesteld.  

 

2. Wie kan een ontheffingaanvraag indienen? 
Een aanvraag voor een ontheffing van de verplichting om een netbeheerder aan te wijzen (hierna: 

ontheffingaanvraag) kan alleen door de neteigenaar worden ingediend bij de NMa. Het is ook mogelijk 

om personen te machtigen om op te treden als vertegenwoordiger en/of contactpersoon van de 

neteigenaar. Uit mee te zenden schriftelijke machtigingen moet blijken welke personen daartoe 

bevoegd zijn. 

 

3. Hoe kunt u een ontheffing aanvragen? 
De eigenaar van een gesloten distributiesysteem kan een ontheffingaanvraag indienen door middel 

van het formulier “Aanvragen van een ontheffing voor het aanwijzen van een netbeheerder” (hierna: 

het aanvraagformulier) en het verstrekken van de in het aanvraagformulier verplichte bescheiden. Het 

aanvraagformulier is te vinden op de website van de NMa (www.nma.nl). Als de aanvrager voor 

meerdere gastransport- of elektriciteitsnetten tegelijkertijd een ontheffing wenst aan te vragen, dient 

de aanvrager voor elk net een aparte ontheffingaanvraag in te dienen. 

 

                                                           
1 Artikel 10, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 2, eerste lid, van de Gaswet.  
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De aanvrager moet de ontheffingaanvraag in drievoud (aangetekend) verzenden naar de NMa, of 

tijdens de bezoektijden van de NMa afgeven op het bezoekadres.  

Let op: de informatie dient in zijn geheel verveelvoudigd te worden, inclusief bijlagen, vertalingen en dergelijke. De aanvrager 

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 NMa neemt de ontheffingaanvraag pas formeel in behandeling als de NMa deze per post ontvangt. 

Om een spoedige afhandeling van de ontheffingaanvraag te bevorderen, kan de aanvrager het 

aanvraagformulier (zonder bijlagen) tevens per e-mail versturen aan uitzondering-netbeheer@nma.nl 

of faxen op 070 – 330 33 70. Deze e-mail of fax geldt echter niet als formele ontheffingaanvraag. Als 

datum van ontvangst zal altijd de dag waarop de ontheffingaanvraag per post binnenkomt gelden.  

 

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 aanvrager 

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

De informatie die de aanvrager 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 aanvrager 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 aanvrager 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 aanvrager 

vertrouwelijk aan de NMa meedeelt, worden in beginsel niet openbaar gemaakt. 
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5. Hoe verloopt het proces van een ontheffingaanvraag? 
Het proces van een ontheffingaanvraag bestaat uit drie fasen: 

1. De ontheffingaanvraag. In deze fase stelt de aanvrager de aanvraag samen door het 

aanvraagformulier in te vullen en de noodzakelijke documenten te verzamelen. Vervolgens 

verstuurt de aanvrager de ontheffingaanvraag aan de NMa. De NMa controleert de juistheid 

en volledigheid van de aanvraag en stuurt deze terug aan de aanvrager als deze niet 

compleet of onjuist is. Deze fase wordt nader toegelicht in paragraaf 5.1. 

2. Het beoordelen van de ontheffingaanvraag. De NMa publiceert de ontvangst van de aanvraag 

in de Staatscourant en op de internetpagina van de NMa (www.nma.nl). Vervolgens 

beoordeelt de NMa de inhoud van de aanvraag en kan de NMa aanvullende vragen stellen 

aan de aanvrager en andere partijen (derden). Deze fase wordt nader toegelicht in paragraaf 

5.2. 

3. Het vaststellen van het besluit. De NMa legt in deze fase het ontwerpbesluit ter inzage. Op 

basis van de zienswijzen van de aanvrager en andere partijen stelt de NMa vervolgens het 

definitieve besluit vast. Deze fase wordt nader toegelicht in paragraaf 5.3. 

Het proces is schematisch in figuur 1 weergegeven op de volgende pagina. 

 

5.1. Fase 1: De ontheffingaanvraag 

De NMa zal het aanvraagformulier en de meegestuurde bescheiden allereerst controleren op 

volledigheid en juistheid.  

 

Bij een onvolledige ontheffingaanvraag zal de NMa de aanvrager verzoeken om binnen maximaal 4 

weken zijn ontheffingaanvraag compleet te maken. In dat geval schort de NMa de behandeltermijn op 

grond van artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op tot de dag waarop de aanvulling 

door de NMa is ontvangen. Indien de aanvrager bepaalde informatie niet tijdig kan verschaffen, kan 

deze een uitstelverzoek indienen. De aanvrager dient daarbij de redenen van het uitstel te vermelden.  

Als de ontheffingaanvraag na de hiervoor verstrekte termijn nog steeds onvolledig is, kan de 

ontheffingaanvraag buiten behandeling worden gesteld op grond van artikel 4:5, eerste lid aanhef en 

onder c van de Algemene wet bestuursrecht.  

 

Ook wanneer de ontheffingaanvraag volledig is ingediend, maar de daarbij verstrekte gegevens 

onvoldoende zijn voor de beoordeling van de ontheffingaanvraag, kan op grond van voornoemde 

bepalingen aanvulling worden verlangd. De behandeltermijn wordt dan eveneens opgeschort voor een 

periode van maximaal 4 weken. 

 

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

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

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

melden. Volledigheidshalve merkt de NMa hierbij op dat zij bevoegd is het besluit houdende de 

verlening van een ontheffing in te trekken. De E-wet en de Gaswet2 maken het bovendien mogelijk om 

dan handhavend op te treden. 

 

                                                           
2 Artikel 77i, eerste lid, onderdeel a, artikel 77h, eerste lid, artikel 5a, derde lid, artikel 7, tweede lid, van de E-wet en artikel 34, 

tweede lid juncto artikel 35 van de Gaswet, artikel 60ad, artikel 60ac, eerste lid, en artikel 1b, derde lid, van de Gaswet.  
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5.2. Fase 2: Het beoordelen van de ontheffingaanvraag 

Indien de ontheffingaanvraag volledig is, wordt deze in behandeling genomen. De NMa publiceert de 

ontvangst van de ontheffingaanvraag vergezeld van de gegevens uit de samenvatting van de 

ontheffingaanvraag in de Staatscourant en op de internetpagina van de NMa (www.nma.nl).  

In het Staatscourantbericht zal de NMa derden belanghebbenden uitnodigen om binnen een termijn 

van 2 weken hun reactie met betrekking tot de ontheffingaanvraag bij de NMa in te dienen. De termijn 

van twee weken is geen wettelijke termijn. Wel is het wenselijk dat reacties binnen deze termijn 

worden ingediend vanwege de wettelijke termijn waarbinnen de NMa moet beslissen op de 

ontheffingaanvraag. Mocht de mededeling in de Staatscourant vragen oproepen bij een derde, dan 

kan deze contact opnemen met de NMa.  

 

De NMa beoordeelt de ontheffingaanvraag. Gedurende deze fase kan de NMa besluiten om 

aanvullende vragen aan de aanvrager te stellen, indien dit noodzakelijk is voor de beoordeling van de 

ontheffingaanvraag of het nemen van het besluit. De gebruikelijke termijn voor het beantwoorden van 

deze vragen is 4 weken. De termijn voor het afhandelen van de ontheffingsaanvraag zal, in het geval 

van aanvullende vragen aan de aanvrager, worden opgeschort met ingang van de dag na die waarop 

deze wordt verzocht om de ontheffingaanvraag aan te vullen tot de dag waarop de ontheffingaanvraag 

is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. Ook komt het voor dat de NMa 

telefonisch informatie vraagt. Van deze telefoongesprekken worden notities gemaakt voor het dossier. 

 

Daarnaast kan de NMa besluiten om informatie op te vragen bij andere relevante partijen (zoals de 

netbeheerder, het Staatstoezicht op de Mijnen en aangeslotenen op het net). Het doel van de vragen 

is om bepaalde gegevens te verifiëren, aanvullende informatie te vragen om een vollediger beeld van 

het net te krijgen en derden in de gelegenheid te stellen om mogelijke problemen, die als gevolg van 

de ontheffing zouden kunnen ontstaan, naar voren te brengen. Het opvragen van aanvullende 

informatie bij andere relevante partijen schort de behandeltermijn niet op. Voor de beantwoording 

wordt een termijn gegeven die in de regel 2 weken bedraagt. De informatie die de NMa van derden 

verkrijgt, zal de NMa aan de aanvrager kenbaar maken om hem in de gelegenheid te stellen hierop te 

reageren. 

 

5.3. Fase 3: Het opstellen van het besluit  

De NMa past op alle ontheffingsaanvragen die aan de formele toetsingseisen voldoen de uniforme 

openbare voorbereidingsprocedure toe. Deze procedure wordt hieronder toegelicht. 

 

Zodra de NMa de ontheffingaanvraag en eventuele aanvullende informatie heeft beoordeeld, stelt de 

NMa een ontwerpbesluit op. Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken worden 

gedurende zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden worden gedurende deze periode in de 

gelegenheid gesteld om hun zienswijze schriftelijk of mondeling op een hoorzitting aan de NMa 

kenbaar te maken. De NMa zal standaard één week voor het verstrijken van de zienswijzentermijn 

een hoorzitting organiseren. Indien de NMa geen aanmeldingen voor spreektijd krijgt, zal de 

hoorzitting geen doorgang vinden.  

 

Indien er geen zienswijzen worden ingediend, is het ontwerpbesluit tevens het definitieve besluit. De 

NMa stelt het besluit dan binnen 4 weken na het verstrijken van de zienswijzetermijn vast. Het nemen 

van het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. De aanvrager krijgt de vertrouwelijke versie 

van het besluit toegestuurd met het verzoek om binnen 3 werkdagen aan te geven of het besluit 
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vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob bevat. De NMa 

publiceert daarna een openbare versie van het besluit op de internetpagina van de NMa 

(www.nma.nl), en registreert deze in het ontheffingenregister. 

 

Als de NMa zienswijzen ontvangt, dan verstrekt de NMa de zienswijzen van derden aan de aanvrager 

met het verzoek om hierop binnen een termijn van 2 weken te reageren. De NMa beoordeelt 

vervolgens de ingediende zienswijzen en de eventuele reactie van de aanvrager hierop. Daarna 

neemt de NMa het definitieve besluit. Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. De 

aanvrager krijgt de vertrouwelijke versie van het besluit toegestuurd met het verzoek om binnen 3 

werkdagen aan te geven of het besluit vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 10, eerste lid, 

onder c, van de Wob bevat. De NMa publiceert daarna een openbare versie van het besluit op de 

internetpagina van de NMa (www.nma.nl), en registreert deze in het ontheffingenregister. 

 

De NMa streeft er naar om elke ontheffingaanvraag binnen de wettelijke behandeltermijn van 6 

maanden af te ronden. Bij complexe aanvragen of als de NMa veel aanvragen tegelijkertijd ontvangt 

zal de NMa deze termijn verlengen met maximaal 6 maanden.  

Let op: gedurende het behandelproces kan de behandeltermijn worden opgeschort. Het is daardoor mogelijk dat de totale 

doorlooptijd langer duurt dan de wettelijke behandeltermijn van 6 maanden. De NMa adviseert daarom om 

ontheffingsaanvragen tijdig in te dienen. 

 

6. Wanneer kunt u een ontheffing aanvragen? 
Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet worden voldaan aan een aantal criteria. Deze 

criteria zijn hieronder opgesomd en kort voorzien van een toelichting.  

 

 Er moet sprake zijn van een elektriciteitsnet of een gastransportnet. 

Van een elektriciteitsnet3 of gastransportnet4 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 van de 

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

Het is mogelijk dat er geen sprake is van een net, maar van een directe lijn, directe leiding of 

installatie. Indien er sprake is van een directe lijn of directe leiding, dient de producent die hierop 

is aangesloten de directe lijn of directe leiding direct te melden bij de NMa. Hiervoor kan de 

producent gebruik maken van het formulier “Melden van een directe lijn of directe leiding” 

(www.nma.nl).Voor meer informatie verwijst de NMa naar de Handleiding voor het melden van 

een directe lijn of directe leiding (www.nma.nl). Indien er sprake is van een installatie, hoeft de 

eigenaar niets te doen.  

 

 Het net is geen onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet of het landelijk gastransportnet. 

De E-wet en de Gaswet bepalen dat er slechts één beheerder van het landelijk hoogspanningsnet 

(TenneT) respectievelijk van het landelijk gastransportnet (GTS) is. Het landelijk 

hoogspanningsnet omvat de netten die bestemd zijn voor transport van elektriciteit op een 

spanningsniveau van 110 kV of hoger en die als zodanig worden bedreven, alsmede het 

                                                           
3 Zie artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet. 
4 Zie artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Gaswet. 
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landsgrensoverschrijdende net op een spanningsniveau van 500 V of hoger.5 Een landelijk 

gasnettransportnet is een gastransportnet dat uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd of wordt 

gebruikt voor het op landelijk niveau transporteren van gas. 6 Het is niet mogelijk om voor het 

beheer van deze netten een ontheffing aan te vragen. 

 

 De eigenaar van het net mag geen netbeheerder zijn of in een groepsmaatschappij met de 

netbeheerder verbonden zijn. 

 

 Het net ligt binnen een geografisch afgebakende industriële of commerciële locatie of locatie met 

gedeelde diensten. 

Dit betekent dat het in principe niet mogelijk is dat afnemers buiten het gebied verbonden zijn met 

het GDS. Enkele voorbeeld van industriële of commerciële locaties of locaties met gedeelde 

diensten zijn: spoorwegstations, luchthavens, ziekenhuizen, grote campings met geïntegreerde 

faciliteiten en chemische-industrielocaties. 

 

 Op het net zijn minder dan 500 afnemers aangesloten. 

Deze voorwaarde spreekt voor zich. 

 

 Het net voorziet alleen niet-huishoudelijke afnemers van gas en/of elektriciteit, tenzij er sprake is 

van incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemers dat werkzaam is bij of 

vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het gesloten distributiesysteem. 

In beginsel zijn huishoudelijke afnemers op een gesloten distributiesysteem niet toegestaan. De 

enige uitzondering hierop is als er sprake is van incidenteel gebruik door een klein aantal 

huishoudelijke afnemers dat werkzaam is bij de eigenaar van het gesloten distributiesysteem.  

 

 Er dient sprake te zijn van één van de twee ontheffingscriteria: 

a. het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een gesloten distributiesysteem is om 

specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd, of 

b. het gesloten distributiesysteem transporteert primair elektriciteit respectievelijk gas voor de 

eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven.  

 

Over de a-grond is in de interpretative note van de Europese Commissie het volgende 

opgenomen7:  

“Criterion (1) captures situations where several companies jointly use a distribution system 

which optimises an integrated energy supply, or requires specific technical, safety or 

operational standards. This is particularly common in industrial sites where, for example, heat 

from electricity generation is used in the production process of other users of the system. 

Another reason could be where it is necessary for the users of the site to operate to different 

reliability standards than those applying on the public grid, for example in relation to 

frequency. 

The interrelationship between the operations of the users of such systems means that it should 

                                                           
5 Zie artikel 10, eerste lid, van de E-wet. 
6 Zie artikel 1, eerste lid, onderdeel n, van de Gaswet. 
7 Zie interpretative note on directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in Electricity and directive 

2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas van de Europese Commissie van 22 januari 2010.   
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be possible for them to reach an agreement to ensure that externalities associated with their 

operations are properly taken into account. It is for Member States to define precisely the 

circumstances where this criterion would be met.” 

Uit de toelichting van de Europese Commissie blijkt dat deze ontheffingsgrond ziet op 

geïntegreerde productieprocessen  waarin bijzondere eisen aan het net worden gesteld. Dit 

kunnen bijvoorbeeld technische eisen, zoals een andere frequentie, of veiligheidseisen zijn. 

 

Over de b-grond is in de interpretative note van de Europese Commissie het volgende 

opgenomen: 

“Criterion (2) allows a modified regulatory regime to be put in place where an undertaking has 

allowed users to connect to a system which was developed for the undertaking's own use. 

Generally, this should be understood as excluding, for example, commercial property 

developments such as office blocks or shopping centres which are not primarily used by the 

owner or operator of the distribution system (insofar as they can be considered as constituting 

a distribution system).” 

Voor de b-grond is vereist dat het gesloten distributiesysteem primair energie transporteert voor 

de eigenaar van dat systeem. Dit betekent dat de elektriciteit of het gas grotendeels wordt 

afgenomen door de eigenaar van het systeem. De Europese Commissie maakt hierbij duidelijk dat 

commerciële projecten zoals kantoorblokken en winkelcentra niet onder deze uitzonderingsgrond 

kunnen vallen. De reden daarvoor is dat in deze gevallen de elektriciteit of het gas niet primair 

wordt gebruikt door de eigenaar van het gesloten distributiesysteem.   

 

De NMa is niet verplicht om een ontheffing te verlenen als aan alle criteria wordt voldaan. De NMa kan 

besluiten om van het verlenen van een ontheffing af te zien, bijvoorbeeld als de veiligheid of 

leveringszekerheid op het net niet kan worden gewaarborgd.  

 

7. Hoe kunt u een bestaande ontheffing wijzigen of intrekken? 
Een wijziging of intrekking van de ontheffing kan de ontheffinghouder doorgeven via het formulier 

“Wijziging of intrekking van een ontheffing voor het aanwijzen van een netbeheerder”. De 

ontheffinghouder kan dit formulier opvragen bij de NMa. Voor een wijziging of intrekking van een 

ontheffing wordt in beginsel dezelfde procedure gevolgd als bij de ontheffingaanvraag.  

 

8. Wat moet u doen als u beschikt over een ontheffing van voor 20 juli 2012? 
In Nederland bestaat reeds geruime tijd de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen van de 

verplichting om een netbeheerder aan te wijzen. In het begin verleende de Minister van Economische 

Zaken, de rechtsvoorganger van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (hierna: 

de minister), deze ontheffingen. Daarna delegeerde de minister deze taak aan de Raad van Bestuur 

van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.  

Op 20 juli 2012 heeft de wetgever een nieuwe invulling gegeven aan het systeem van ontheffingen, 

zodat dit systeem aansluit bij hetgeen de Europese richtlijnen voorschrijven8. De mogelijkheid om een 

ontheffing te verlenen bestaat dus nog steeds. Echter, de criteria voor het verlenen van de ontheffing 

en de voorwaarden die worden gesteld in de ontheffing zijn gewijzigd.   

 

                                                           
8 Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en 

verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas), Stb. 2012, nr. 334. 
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Alle ontheffingen die op grond van de oude wettelijke bepalingen zijn verleend, vervallen een jaar na 

inwerkingtreding van de wetswijziging van 20 juli 2012. Een uitzondering geldt voor partijen die 

beschikken over een ontheffing die voor 15 februari 2012 op grond van artikel 15, tweede lid, 

onderdeel b, van de E-wet (versie van voor de wetswijziging) of artikel 2a, eerste lid, onderdeel b van 

de Gaswet (versie van voor de wetswijziging) is verleend of aangevraagd; zij kunnen hun huidige 

ontheffing voorlopig continuëren. Vanzelfsprekend kunnen de eigenaren van deze netten er ook voor 

kiezen om een netbeheerder aan te wijzen of een ontheffing van de plicht om een netbeheerder aan 

te wijzen voor gesloten distributiesystemen aanvragen.  

 

Partijen die over een ontheffing op één van de andere twee gronden beschikken en hun oude 

ontheffing willen omzetten in een ontheffing voor een gesloten distributiesysteem, dienen binnen vier 

maanden na de inwerkingtreding van de wetswijziging een ontheffing voor een gesloten 

distributiesysteem aan te vragen bij de NMa. De aanvrager dient daarbij alle benodigde informatie te 

verstrekken, ook indien de aanvrager deze informatie in het verleden op enig moment reeds heeft 

verstrekt. De ontheffingaanvraag betreft immers een nieuwe ontheffingaanvraag waarbij de NMa op 

grond van actuele gegevens en op grond van nieuwe criteria dient te toetsen of de aanvrager in 

aanmerking komt voor een ontheffing voor een gesloten distributiesysteem. De NMa zal daarom bij de 

beoordeling van de ontheffingaanvraag geen gebruik maken van oude gegevens op grond waarvan in 

het verleden een ontheffing is verleend.  

 

Indien de ontheffingaanvraag binnen vier maanden is aangevraagd, blijft de bestaande ontheffing 

gelden totdat de NMa een beslissing heeft genomen op de ontheffingaanvraag. De NMa heeft 10 

maanden om tot een beslissing te komen. De NMa streeft er naar om alle bestaande ontheffingen 

binnen de wettelijk gestelde termijn af te handelen. Daarbij zal de NMa de ontvangen 

ontheffingsaanvragen volgtijdelijk behandelen op basis van de ontvangstdatum.  

 

De NMa wijst er volledigheidshalve op dat partijen er ook voor kunnen kiezen een netbeheerder aan 

te wijzen. Het is ook mogelijk dat partijen niet vallen onder de definitie van gesloten distributienet9 of 

een net10, maar wel onder de definitie van een directe lijn of directe leiding11. In dat geval dient de 

producent op de directe lijn/directe leiding daarvan direct na inwerkingtreding van de wetswijziging 

melding te doen bij de NMa Hiervoor kan de producent gebruik maken van het formulier “Melden van 

een directe lijn of directe leiding” (www.nma.nl).Voor meer informatie zie Handleiding voor het melden 

van een directe lijn of directe leiding (www.nma.nl).  

 

9. Hoe kunt u meer informatie krijgen over het aanvragen van een ontheffing? 
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. U kunt zich voor de 

eerstvolgende bijeenkomst aanmelden via 

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

 

                                                           
9 Zoals weergegeven in artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de  E-wet en artikel 1, eerste lid, onderdeel am, van de Gaswet. 
10 Zoals weergegeven in artikel 1, eerste lid, onderdeel I, van de E-wet en artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Gaswet. 
11 Zoals weergegeven in artikel 1, eerste lid, onderdeel ar, van de E-wet en artikel 1, eerste lid, onderdeel an, van de Gaswet. 
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Met vragen over het indienen van een ontheffingaanvraag 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  


