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Eerste Hulp bij
Directe Lijn
VEMW krijgt veel vragen van haar
leden over het begrip ‘Directe Lijn’.
‘Directe Lijn’ is een juridisch begrip,
belangrijk voor iedereen met eigen
decentrale opwekking, zoals WKK,
zonnepanelen of windmolens. Maar
wanneer is er juridisch sprake van
een ‘Directe Lijn’ en wat betekent
dat voor de eigenaar? Het is zeer de
moeite waard uw rechtpositie hierin
te onderzoeken: het scheelt u een
hoop administratieve rompslomp als
u een ‘Directe Lijn’ blijkt te hebben.
Een korte introductie.

W

anneer een afnemer elektriciteit
inkoopt via de eigen aansluiting,
en dit aan een andere afnemer
levert, is er vaak sprake van een net. De
Elektriciteitswet is daarover duidelijk: voor
een net moet een netbeheerder worden
aangewezen. Het is mogelijk om een ontheffing van die plicht aan te vragen bij de
Autoriteit Consument en Markt (ACM).
Wordt die ontheffing toegewezen dan ontstaat er een zogenoemd Gesloten
DistributieSysteem (GDS), het vroegere
particuliere net. Een groot aantal verplichtingen uit de Elektriciteitswet zijn van toepassing op een GDS. Een particuliere netbeheerder moet bijvoorbeeld worden aangesteld en een uitgebreide administratie en
meetdata moeten worden bijgehouden.

komende afnemers in hun behoefte aan
elektriciteit. Bij een directe lijn kan er dus
sprake zijn van doorlevering aan een “derde” zonder dat daardoor een net ontstaat.
Een belangrijke voorwaarde is dat er sprake
moet zijn van opwekking van elektriciteit bijvoorbeeld door middel van een WKK. Voor
een Directe Lijn hoeft geen ontheffing te
worden aangevraagd. Een melding van de
Directe Lijn bij de ACM volstaat. De verplichtingen zoals die gelden bij een GDS
zijn niet verplicht bij een Directe Lijn. Dat is
een behoorlijke verlichting van administratieve lasten.

Sinds juli 2012 bestaat er echter een nieuw
begrip, de Directe Lijn. Dit is een elektriciteitslijn die een elektriciteitsproducent en
een elektriciteitsleverancier zonder tussenkomst van het openbare net met elkaar verbindt. Zij voorzien hun eigen vestigingen,
dochterondernemingen en in aanmerking

Denkt u dat u over een Directe Lijn beschikt
en heeft u een ‘b ontheffing particulier net’
dan moet u vóór 20 juli 2013 uw Directe Lijn
melden bij de ACM. Neem contact op met
Eric Picard (0348-48 43 51 of ep@vemw.nl)
indien u vragen heeft over de status van uw
aansluiting.
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