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Onderwerp codewijzigingsvoorstel m.b.t. snelle spanningsvariaties 
 
Geachte heer Don, 
 
Hierbij ontvangt u een voorstel tot wijziging van de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 31, eerste lid 
van de Elektriciteitswet 1998. Het voorstel betreft een toevoeging aan hoofdstuk 2 en een aanpassing 
in hoofdstuk 3 van de Netcode elektriciteit met betrekking tot maximaal toelaatbare snelle spannings-
variaties. 
 Aanleiding tot het voorstel 
De aanleiding tot deze codewijziging is de constatering dat er sprake is van een discrepantie tussen 
de hoofdstukken 2 en 3 van de Netcode elektriciteit. Hoofdstuk 3 van de Netcode elektriciteit omvat 
onder meer criteria voor diverse spanningskwaliteitsaspecten die de netbeheerder jegens zijn aange-
slotenen moet nakomen of nastreven, waaronder voor snelle spanningsvariaties. Hoofdstuk 2 van de 
Netcode elektriciteit bevat spelregels en voorwaarden die de aangeslotenen jegens de netbeheerder 
moeten nakomen. Op een aantal fronten zijn laatstgenoemde voorwaarden veel minder concreet dan 
die in hoofdstuk 3. Dat komt het duidelijkst naar voren in artikel 2.1.5.5 van de Netcode elektriciteit 
waarin wordt voorgeschreven dat de elektrische installatie van de aangeslotene geen ontoelaatbare 
hinder mag veroorzaken, zonder dat concreet gemaakt wordt wat "hinder" is en wat "ontoelaatbaar" is.  
 
Voor snelle spanningsvariaties bevat hoofdstuk 2 van de Netcode elektriciteit geen specifieke voor-
schriften voor de aangeslotene op MS- of HS-netten. Dat betekent dat in voorkomende gevallen de 
netbeheerder en de aangeslotene per geval samen moeten bepalen wat ontoelaatbare hinder is en 
het resultaat van die afstemming in de aansluit- en transportovereenkomst moeten vastleggen. 
 
Deze gang van zaken, die onbedoeld zou kunnen leiden tot ongelijke behandeling van aangeslotenen 
en dus tot rechtsongelijkheid, kan, specifiek voor snelle spanningsvariaties, voorkomen worden door in 
de Netcode elektriciteit te verwijzen naar het op dit verschijnsel betrekking hebbende deel van de in-
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ternationale standaard voor elektromagnetische compatibiliteit: IEC 61000-3-7.  
Hoofdlijn van het voorstel 
Aan hoofdstuk 2 van de Netcode elektriciteit wordt een artikel toegevoegd met een verwijzing naar de 
internationale standaard IEC 61000-3-7. Daarmee wordt voor het onderdeel snelle spanningsvariatie 
een concrete en objectieve invulling gegeven aan het thans geldende criterium "geen ontoelaatbare 
hinder". 
 
Inhoud van het voorstel 
Het feitelijke voorstel voor wijziging van de codeteksten is opgenomen in bijlage 1 bij deze brief in de 
vorm van gemarkeerde wijzigingen in de lopende codetekst. De vigerende codetekst is zwart. De 
voorgestelde wijzigingen zijn rood gemarkeerd. De toe te voegen teksten zijn onderstreept. 
  
In de voorgestelde toevoeging is sprake van een uitvoeringsinstructie bij de NPR-IEC/TR 61000-3-
7:2008 en. Een afschrift van deze beoogde uitvoeringsinstructie is ter informatie als bijlage 2 bij deze 
brief gevoegd. Deze uitvoeringsinstructie kan tevens gezien worden als aanvulling op de onderstaan-
de toelichting.  
 Toelichting op het voorstel 
 
A De aangeslotene jegens de netbeheerder 
In de artikelen 2.1.5.7 en 2.1.5.8 van de Netcode elektriciteit wordt verwezen naar wettelijke voor-
schriften en regelingen voor installaties en voor elektromagnetische compatibiliteit. Daarmee is onder 
meer gedoeld op de Europese Laagspanningsrichtlijn en de Europese EMC-Richtlijn. Op grond van de 
laatstgenoemde Richtlijn zijn diverse delen van de normenreeks IEC 61000 via het Publicatieblad van 
de Europese Unie bindend verklaard.  
 
Niet alle delen van de normenreeks IEC 61000 zijn via deze route in het wettelijke kader opgenomen. 
Dat komt onder andere omdat deze normenreeks niet in één keer tot stand is gekomen, maar het pro-
duct is van vele jaren normalisatiewerk. De eerste delen ervan zijn ruim twintig jaar ouder dan de 
meest recente delen. Dat komt ook omdat niet alle delen van deze normenreeks het karakter van een 
norm hebben. Sommige delen zijn geschreven als een zogeheten Technical Report en hebben daar-
mee een meer beschrijvend dan een normstellend karakter. Desondanks kunnen de niet aan de EMC-
Richtlijn opgehangen delen van deze normenreeks gezien worden als de internationaal geaccepteer-
de laatste stand der techniek ten aanzien van het desbetreffende EMC-aspect.  
 
Sommige delen van de normenreeks IEC 61000 zijn tevens aanvaard als Europese Norm (in de reeks 
EN 61000), andere zijn als nationale norm of als nationale praktijkrichtlijn aanvaard (in de reeks NEN-
EN-IEC 11000 of NPR-IEC 61000). 
 
Specifiek voor snelle spanningsvariaties in installaties, aangesloten op MS-, HS- en EHS-netten, is er 
de IEC 61000-3-7: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-7: Limits - Assessment of emission 
limits for the connection of fluctuating installations to MV, HV and EHV power systems. In Nederland is 
dit deel van de IEC normenreeks via het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) aanvaard als Neder-
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landse Praktijkrichtlijn en wordt aangeduid als NPR-IEC/TR 61000-3-7:2008 en.  
 
Door middel van deze codewijziging wordt aan de Netcode elektriciteit een verwijzing naar dit docu-
ment toe gevoegd. Daarmee wordt de huidige situatie beëindigd dat in voorkomende gevallen de net-
beheerder en de aangeslotene per individueel geval moeten overeenkomen wat ontoelaatbare hinder 
is. Daarmee wordt tevens voorkomen dat in Nederland specifieke spelregels worden ontwikkeld en 
toegepast die afwijken van wat in internationaal verband reeds is overeengekomen. 
 
De NPR-IEC/TR 61000-3-7:2008 en heeft alleen betrekking op installaties, aangesloten op MS-, HS- 
of EHS-netten. Dat zou pleiten voor opname in paragraaf 2.3 van de Netcode elektriciteit. De overige 
EMC-gerelateerde artikelen staan echter bij elkaar in paragraaf 2.1.5, een paragraaf die betrekking 
heeft op alle aangeslotenen. Ook in het geval een dergelijk artikel of onderdeel daarvan alleen betrek-
king heeft op aangeslotenen op een net van hogere spanning. Daarom wordt de verwijzing naar NPR-
IEC/TR 61000-3-7:2008 en eveneens toegevoegd aan paragraaf 2.1.5 van de Netcode elektriciteit. 
Het toe te voegen artikel luidt als volgt: 
2.1.5.7a In aanvulling op 2.1.5.7 voldoet de elektrische installatie en de daarin opgenomen machines, toestellen, 

materialen en onderdelen aan NPR-IEC/TR 61000-3-7:2008 en: Electromagnetic compatibility (EMC) - 

Part 3-7: Limits - Assessment of emission limits for the connection of fluctuating installations to MV, 

HV and EHV power systems. 

 
De NPR-IEC/TR 61000-3-7:2008 en gaat er van uit dat de aangeslotene door middel van berekenin-
gen aantoont dat op zijn aansluiting voldaan wordt aan de in het document gestelde limieten. Bij veel 
aansluitingen, vooral de relatief kleinere op MS-niveau, zal er geen noodzaak zijn voor deze verant-
woording. Bij relatief grotere aansluitingen op HS- en EHS-niveau daarentegen kan het nodig zijn om 
de uitvoering en toepassing van de NPR-IEC/TR 61000-3-7:2008 en in een uitvoeringsinstructie nader 
uit te werken. Omdat uitwerking van de NPR-IEC/TR 61000-3-7:2008 en in veel gevallen niet nodig zal 
zijn en omdat een dergelijke uitwerking qua karakter niet goed past binnen een algemeen verbindend 
voorschrift als de Netcode elektriciteit, worden aan de Netcode elektriciteit tevens enkele artikelen 
toegevoegd waarin wordt aangegeven dat alleen bij aansluiting op HS- en EHS-netten de uitvoerings-
instructie als bijlage aan de aansluit- en transportovereenkomst wordt toegevoegd. Bij aansluiting op 
MS-netten is dat alleen noodzakelijk in geval van relatief grote aansluiting. Dat is tot uitdrukking ge-
bracht in een criterium van het te schakelen vermogen in relatie tot het kortsluitvermogen ter plaatse. 
2.1.5.7b In geval van een aansluiting op een net met een spanningsniveau van 35 kV of hoger, toont de aange-

slotene door middel van berekening aan dat zijn elektrische installatie voldoet aan artikel 2.1.5.7a.  

2.1.5.7c In geval van een aansluiting op een net met een spanningsniveau lager dan 35 kV, waarbij het achter 

de aansluiting te schakelen vermogen meer bedraagt dan de waarden opgenomen in tabel 3 van de 

NPR-IEC/TR 61000-3-7:2008 en: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-7: Limits - Assessment of 

emission limits for the connection of fluctuating installations to MV, HV and EHV power systems, 

toont de aangeslotene door middel van berekening aan dat zijn elektrische installatie voldoet aan arti-

kel 2.1.5.7a.  

2.1.5.7d Indien een van de artikelen 2.1.5.7b of 2.1.5.7c van toepassing is, wordt de wijze van toepassing van de 

NPR-IEC/TR 61000-3-7:2008 en: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-7: Limits - Assessment of 

emission limits for the connection of fluctuating installations to MV, HV and EHV power systems 
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vastgelegd in een uitvoeringsinstructie en als bijlage toegevoegd aan de aansluit- en transportovereen-

komst.  

 
B De netbeheerder jegens de aangeslotene 
De limietwaarden in de NPR-IEC/TR 61000-3-7:2008 en worden gerelateerd aan de relatieve span-
ningsafwijking ten opzichte van Un. Bij de desbetreffende tabel wordt de meetresolutie van Un niet 
expliciet benoemd, maar aannemelijk is dat een resolutie van een halve periode, te weten 10 ms is 
beoogd. In artikel 3.2.1 van de Netcode elektriciteit wordt de snelle spanningsvariatie gerelateerd aan 
de toegekende spanning Uc. Vandaar dat wordt voorgesteld om artikel 3.2.1 van de Netcode elektrici-
teit voor MS-, HS- en EHS-netten uit te breiden met dezelfde referentie als die is opgenomen in de de 
NPR-IEC/TR 61000-3-7:2008 en. 
 In de kolom onder "Criterium" wordt in de rij achter "Snelle spanningsvariatie" onder de kopjes "Voor 

netten 1 kV < Uc < 35 kV" en  "Voor netten Uc ≥ 35 kV" de tekst achter de eerste twee bullets vervangen 

door de volgende tekst: 

• ΔUss ≤ 10% Un; 

• ΔUss ≤ 3% Un in situatie zonder uitval van productie, grote afnemers of verbindingen; 

• ΔUmax ≤ 5% Un in situatie zonder uitval van productie, grote afnemers of verbindingen. 

 
Momenteel is in de Begrippencode elektriciteit alleen de "spanning Uc" gedefinieerd. De nominale 
spanning "Un" wordt thans wel in de codes gebruikt, maar is in de codes niet gedefinieerd. De twee 
grootheden "ΔUmax" en "ΔUss" worden thans nog niet gebruikt in de codes en zijn derhalve ook niet 
gedefinieerd. Wij stellen voor om van de gelegenheid gebruik te maken om alle vier de "spanningen" 
in de Begrippencode elektriciteit op te nemen met de begripsomschrijvingen conform de van toepas-
sing zijnde (Europese) normen. 
Uc De toegekende spanning, zoals gedefinieerd in de norm NEN-EN 50160:2010 - spanningskarakteristie-

ken in openbare elektriciteitsnetten". 

Un De nominale spanning: 'nominal system voltage', zoals gedefinieerd in de norm NEN-EN-IEC 60038 - 

CENELEC normen toegekende spanning". 

Umax De maximum snelle spanningsvariatie, zoals gedefinieerd in de norm NEN-EN-IEC 61000-4-30:2015 en 

- Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-30: Beproevingen en meettechnieken - Meetme-

thode van de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening. 

Uss De stationaire snelle spanningsvariatie, zoals gedefinieerd in de norm NEN-EN-IEC 61000-4-30:2015 en 

- Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-30: Beproevingen en meettechnieken - Meetme-

thode van de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening. 

 
Alternatieven voor (onderdelen van) het codewijzigingsvoorstel 
Ten aanzien van de codewijziging als geheel, is een eerste alternatief om de regeling ter zake snelle 
spanningsvariaties te laten zoals die nu is. De recente praktijk van aansluiting van enkele windparken 
heeft uitgewezen dat dat geen wenselijke situatie is. De verschillende bilaterale onderhandelingen 
zouden kunnen leiden tot verschillen in technische aansluitvoorwaarden voor verschillende aangeslo-
tenen en daarmee tot rechtsongelijkheid.  
Een tweede alternatief, te weten het ontwikkelen van specifieke nationale voorwaarden voor deze ma-
terie, plaatst ons op een eiland in het Europese en internationale speelveld ten aanzien van normali-
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satie op het gebied van EMC-normering. Nationale spelregels op dat vlak zijn alleen te verdedigen als 
voor het desbetreffende EMC-aspect nog geen deel van de normenreeks gereed is of als dat niet 
compleet dekkend is. Derhalve is niet voor dit alternatief gekozen.  
Een derde alternatief is om de wijziging te verbreden naar alle EMC-aspecten en per aspect vast te 
stellen of het desbetreffende deel van de normenreeks reeds valt onder de regie van de EMC-Richtlijn 
en zo niet of het wenselijk is dat naar dat deel expliciet in de Netcode elektriciteit wordt verwezen. 
Daarmee zou de voorbereiding van de onderhavige codewijziging worden verbreed naar een zeer 
omvangrijk project met een aanzienlijke doorlooptijd. Om die reden is niet voor dit derde alternatief 
gekozen.  
Een vierde en laatste alternatief zou kunnen zijn om de NPR-IEC/TR 61000-3-7:2008 en niet door 
middel van een artikel in de Netcode elektriciteit van toepassing te verklaren, maar uitsluitend door 
een verwijzing in de aansluit- en transportovereenkomst. Deze werkwijze verdraagt zich niet met de 
uitgangspunten die ten grondslag hebben gelegen aan artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998, name-
lijk dat de netbeheerder geen andere technische voorwaarden aan de aangeslotene mag stellen dan 
die zijn opgenomen in de in artikel 31 bedoelde voorwaarden. 
 
Ten aanzien van de uitvoeringsinstructie, waarin de wijze van toepassing van de de NPR-IEC/TR 
61000-3-7:2008 en nader is uitgewerkt, zijn ook enkele alternatieven overwogen. Het eerste alternatief 
hiervoor is om deze uitvoeringsinstructie integraal in de Netcode elektriciteit op te nemen. Gelet op het 
feit dat de uitvoeringsinstructie slechts bij een deel van de aangeslotenen, namelijk die met een rela-
tief grote aansluiting, relevant is en gelet op het gedetailleerde technische karakter ervan, dat niet 
goed past binnen een algemeen verbindend voorschrift, is er niet voor gekozen de inhoud van de uit-
voeringsinstructie in de Netcode elektriciteit op te nemen.  
Het tweede alternatief hiervoor is om dezelfde werkwijze toe te passen als is gedaan bij de beide 
Richtlijnen waar in artikel 2.1.5.8 van de Netcode elektriciteit naar verwezen wordt. Indien er geen 
sprake zou zijn van een beschikbaar IEC-document en er specifieke Nederlandse regelgeving zou zijn 
opgesteld, zou dat een optie zijn geweest. Nu er slechts sprake is van een praktische uitwerking van 
een IEC-document voor een beperkt aantal aangeslotenen, is niet voor deze werkwijze gekozen. 
Een derde mogelijkheid zou zijn geweest om de inhoud van de uitvoeringsinstructie te zien als een 
inhoudelijke toelichting op de codewijziging en deze dus uitsluitend op te nemen in de onderhavige 
toelichting op de codewijziging. Dat zou teveel de indruk wekken van een eenmalige toelichting en 
geen recht doen aan de toegankelijkheid van de instructie voor aangeslotenen in de toekomst. 
Een laatste alternatief zou zijn om de uitvoeringsinstructie niet in de Netcode elektriciteit te benoemen, 
noch deze als bijlage toe te voegen aan de aansluit- en transportovereenkomst, maar het te zien als 
een sector-intern document. Dat biedt evenwel onvoldoende transparantie richting aangeslotenen.        
 Consequenties van het voorstel voor aangeslotenen en eventuele andere betrokkenen 
Het aan de Netcode elektriciteit toevoegen van de verwijzing naar het bedoelde deel uit de IEC-
normenreeks met betrekking tot EMC-eisen zorgt er voor dat er niet meer op basis van bilateraal over-
leg tussen netbeheerder en aangeslotene behoeft te worden vastgesteld en vastgelegd wat ontoe-
laatbare hinder is, maar dat dat objectief en eenduidig volgt uit een in Nederland als NPR geaccep-
teerd onderdeel van een internationale normenreeks. Daarmee verbetert de voorgestelde codewijzi-
ging de rechtszekerheid voor aangeslotenen. 
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Voor bestaande aansluitingen geldt dat deze alleen aan de nieuwe artikelen behoeven te worden 
aangepast in een situatie zoals bedoeld in artikel 7.3.1 van de Netcode elektriciteit. 
 Samenhang met andere codewijzigingsdossiers 
Er is geen relatie met andere momenteel lopende codewijzigingsdossiers. 
 Toetsing aan artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 
Gelet op het onderwerp van het onderhavige codewijzigingsvoorstel zijn de criteria uit de onderdelen b 
en e van het eerste lid van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 relevant. Het voorstel draagt positief 
bij aan het belang van het betrouwbaar en doelmatig functioneren van de elektriciteitsvoorziening en 
het draagt positief bij aan het belang van een goede kwaliteit van de dienstverlening van netbeheer-
ders.  
 Gevolgde procedure  
Het voorstel is vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders zoals bedoeld in artikel 32 
van de Elektriciteitswet 1998 in een bijeenkomst van de Taakgroep Marktfacilitering van Netbeheer 
Nederland op 26 april 2016. 
 
Het overleg met representatieve organisaties van marktpartijen zoals bedoeld in artikel 33 van de 
Elektriciteitswet 1998 heeft plaatsgevonden in een bijeenkomst van het Gebruikersplatform elektrici-
teits- en gasnetten op 26 mei 2016. Het op dit voorstel betrekking hebbende deel van het verslag van 
deze bijeenkomst is opgenomen in bijlage 3. De vragen en opmerkingen die in deze bijeenkomst aan 
de orde zijn geweest, hebben geen aanpassing van het voorstel tot gevolg gehad. 
 Besluitvorming en inwerkingtreding 
Wij zouden het op prijs stellen als besluitvorming over en inwerkingtreding van de voorgestelde code-
wijziging zo snel mogelijk kan plaats vinden. 
 
Het is onze intentie om de uitvoeringsinstructie in de komende maanden, parallel aan het codewijzi-
gingstraject, in de praktijk te toetsen op zowel een aansluiting van een regionale netbeheerder als op 
een aansluiting van TenneT. 
 
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. U kunt daartoe 
contact opnemen met de heer  van TenneT ( @tennet.eu) of met de heer 

 van ons bureau (gegevens zie briefhoofd). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
André Jurjus      
directeur  



 
 
 Bijlage 1 Codetekst met voorgestelde wijzigingen 
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[15-11-1999] besluit 99-005 

[17-02-2009] besluit 102466/23 

[12-05-2016] besluit 2016/202151                       

Netcode elektriciteit 

 (……) 

[15-11-1999] besluit 99-005 2  Voorwaarden met betrekking tot de aansluiting 

[15-04-2000] besluit 00-011    2.1  Voorwaarden voor alle aangeslotenen 

 (……) 

[15-04-2000] besluit 00-011    2.1.5  De elektrische installatie 

 (……) 

[15-04-2000] besluit 00-011 

[11-04-2001] besluit 100078/20 

   

2.1.5.5  Elektrische installaties en de daarop aangesloten toestellen veroorzaken via het net van de netbeheerder 

geen ontoelaatbare hinder. In afwijking van het in 2.1.5.7, 2.1.5.8, 2.2.4.16 en 2.2.4.17 bepaalde kan de netbe-

heerder de aangeslotene aanschrijven tot het treffen van zodanige voorzieningen dat de ontoelaatbare hin-

der ophoudt, dan wel voor een door hem te bepalen aantal uren de aangeslotene verbieden om door hem 

aan te wijzen toestellen en motoren te gebruiken. 

[15-04-2000] besluit 00-011 

[07-02-2009] besluit 102867/23 

   

2.1.5.6  Indien de aangeslotene geen nadere contractuele afspraken heeft gemaakt met de netbeheerder daarom-

trent, varieert de arbeidsfactor in het overdrachtspunt tussen 0,85 (inductief) en 1,0, tenzij sprake is van kort-

stondige afwijkingen en van perioden met zeer lage belasting. 

[07-02-2009] besluit 102867/23 

[16-11-2010] rectificatie 102867/23 

   

2.1.5.6a In afwijking van het bepaalde in 2.1.5.6 mag de arbeidsfactor van een productie-eenheid die is aangesloten 

op een net met een spanningsniveau van meer dan 1 kV, maar minder dan 110 kV, eventueel in combinatie 

met de vermogenselektronische netkoppeling, in het overdrachtspunt liggen tussen 0,98 (capacitief) of 0,98 

(inductief). 

[15-04-2000] besluit 00-011 

    
2.1.5.7  De in een elektrische installatie opgenomen machines, toestellen, materialen en onderdelen voldoen aan de 

voor de handel daarin of het gebruik daarvan vastgestelde wettelijke voorschriften. 

[16-06-2016] voorstel BR-16-1178 2.1.5.7a In aanvulling op 2.1.5.7 voldoet de elektrische installatie en de daarin opgenomen machines, toestellen, 

materialen en onderdelen aan NPR-IEC/TR 61000-3-7:2008 en: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-

7: Limits - Assessment of emission limits for the connection of fluctuating installations to MV, HV and EHV 

power systems. 

[16-06-2016] voorstel BR-16-1178 2.1.5.7b In geval van een aansluiting op een net met een spanningsniveau van 35 kV of hoger, toont de aangeslotene 

door middel van berekening aan dat zijn elektrische installatie voldoet aan artikel 2.1.5.7a.  

[16-06-2016] voorstel BR-16-1178 2.1.5.7c In geval van een aansluiting op een net met een spanningsniveau lager dan 35 kV, waarbij het achter de 

aansluiting te schakelen vermogen meer bedraagt dan de waarden opgenomen in tabel 3 van de NPR-

IEC/TR 61000-3-7:2008 en: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-7: Limits - Assessment of emission 

limits for the connection of fluctuating installations to MV, HV and EHV power systems, toont de aangeslote-

ne door middel van berekening aan dat zijn elektrische installatie voldoet aan artikel 2.1.5.7a.  

[16-06-2016] voorstel BR-16-1178 2.1.5.7d Indien een van de artikelen 2.1.5.7b of 2.1.5.7c van toepassing is, wordt de wijze van toepassing van de NPR-

IEC/TR 61000-3-7:2008 en - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-7: Limits - Assessment of emission 

limits for the connection of fluctuating installations to MV, HV and EHV power systems vastgelegd in een uit-

voeringsinstructie en als bijlage toegevoegd aan de aansluit- en transportovereenkomst. 

[15-04-2000] besluit 00-011 

[14-02-2003] besluit 100078/102 

    

2.1.5.8  De aangeslotene toont aan dat bij machines, toestellen, materialen en onderdelen in elektrische installaties 

of aangesloten op elektrische installaties waarvan de elektromagnetische comptabiliteit niet is vastgelegd in 

een wettelijke regeling, op het netaansluitpunt wordt voldaan aan de voorschriften ter zake van elektromag-

netische compatibiliteit die door de netbeheerder zijn vastgesteld. 

a.  Voor apparatuur met een vermogen groter dan 11 kVA zijn de "Richtlijnen voor toelaatbare harmoni-

sche stromen geproduceerd door apparatuur met een vermogen groter dan 11 kVA" d.d. januari 1996 

uitgegeven door EnergieNed van toepassing. 

b.  Voor de aansluiting van éénfasige tractievoedingen op hoogspanningsnetten is de “Richtlijn voor har-

monische stromen en netspanningsasymmetrie bij éénfasige 25 kV-voedingen” d.d. maart 1999, uitge-

geven door EnergieNed van toepassing. 

 (……) 

[15-11-1999] besluit 99-005    3 De transportdienst 

 (……) 

[15-04-2000] besluit 00-011    3.2 De kwaliteit van de transportdienst 

[15-04-2000] besluit 00-011 

[03-05-2002] besluit 101797/3 

[14-02-2003] besluit 100078/102 

[08-03-2008] besluit 102376/22 

[18-12-2013] besluit 103556/21 

[16-06-2016] voorstel BR-16-1178 

 

 

3.2.1 Voor aangeslotenen, niet zijnde netbeheerders, op netten in de normale bedrijfstoestand is de kwaliteit van 

de geleverde transportdienst tenminste zoals vermeld in onderstaande tabel en voor het overige zoals ge-

steld in de norm NEN-EN 50160:2010 “Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten”. 

Kwaliteitsaspect Criterium 

Frequentie • 50 Hz +/- 1% gedurende 99,9 % van enig jaar 

•  50 Hz +2 % / -4 % gedurende 100% van de tijd 

Langzame 

spanningsvariatie 

Voor netten Un  1kV: 

• Un +/- 10% voor 95% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende 1 week 
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•  Un +10 / -15% voor alle over 10 minuten gemiddelde waarden 

Voor netten 1kV < Uc < 35 kV: 

•  Uc +/- 10% voor 95% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende 1 week 

•  Uc +10 / -15% voor alle over 10 minuten gemiddelde waarden 

Voor netten Uc  35 kV: 

•  Uc +/- 10% voor 99,9% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende een beschouwingperiode 

 van een week.  

Snelle 

spanningsvariatie 

Voor netten Un  1 kV: 

•   10% Un 

•   3% Un in situatie zonder uitval van productie, grote afnemers of verbindingen 

•  PLT  1 gedurende 95% van de over 10 minuten voortschrijdende gemiddelde waarden gedurende een  

 beschouwingperiode van een week. 

•  PLT  5 voor alle over 10 minuten voortschrijdende gemiddelde waarden gedurende een  

 beschouwingperiode van een week. 

Voor netten 1kV < Uc < 35 kV: 

•   10% Uc 

•   3% Uc in situatie zonder uitval van productie, grote afnemers of verbindingen 

•  ΔUss ≤ 10% Un; 

•  ΔUss ≤ 3% Un in situatie zonder uitval van productie, grote afnemers of verbindingen; 

•  ΔUmax ≤ 5% Un in situatie zonder uitval van productie, grote afnemers of verbindingen; 

•  PLT  1 gedurende 95% van de over 10 minuten voortschrijdende gemiddelde waarden gedurende een  

 beschouwingperiode van een week. 

•  PLT  5 voor alle over 10 minuten voortschrijdende gemiddelde waarden gedurende een 

 beschouwingperiode van een week. 

Voor netten Uc  35 kV: 

•   10% Uc 

•   3% Uc in situatie zonder uitval van productie, grote afnemers of verbindingen 

•  ΔUss ≤ 10% Un; 

•  ΔUss ≤ 3% Un in situatie zonder uitval van productie, grote afnemers of verbindingen; 

•  ΔUmax ≤ 5% Un in situatie zonder uitval van productie, grote afnemers of verbindingen; 

•  PLT  1 gedurende 95% van de over 10 minuten voortschrijdende gemiddelde waarden gedurende een  

 beschouwingperiode van een week. 

•  PLT  5 voor alle over 10 minuten voortschrijdende gemiddelde waarden gedurende een  

 beschouwingperiode van een week. 

Asymmetrie Voor netten Uc < 35 kV: 

•  De inverse component van de spanning ligt tussen 0 en 2% van de normale component gedurende 95 % van  

 de 10 minuten meetperioden per week 

•  De inverse component van de spanning ligt tussen 0 en 3% van de normale component voor alle  

 meetperioden 

Voor netten Uc  35 kV: 

•  Inverse component  1% van de normale component gedurende 99,9% van de over 10 minuten gemiddelde  

 waarden gedurende een beschouwingperiode van een week. 

Harmonischen Voor netten Uc < 35 kV: 

•  De relatieve spanning per harmonische is kleiner dan het in de norm genoemde percentage voor 95% van  

 de over 10  minuten gemiddelde waarden. Voor harmonischen die niet vermeld zijn geldt de kleinst  

 vermelde waarde uit de norm. 

•  THD  8 % voor alle harmonische tot en met de 40e, gedurende 95 % van de tijd. 

•  De relatieve spanning per harmonische is kleiner dan 11/2 x het in de norm genoemde percentage voor  

 99,9% van de over 10 minuten gemiddelde waarden. 

•  THD  12 % voor alle harmonische tot en met de 40e, gedurende 99,9 % van de tijd. 

Voor netten 35 kV ≤ Uc ≤ 150 kV: 

•  THD  6 % voor alle harmonische tot en met de 40e, gedurende 95 % van de over 10 minuten gemiddelde  

 waarden gedurende een beschouwingperiode van een week. 

•  THD  7 % voor alle harmonische tot en met de 40e, gedurende 99,9 % van de over 10 minuten gemiddelde  

 waarden gedurende een beschouwingperiode van een week. 

Voor netten Uc ≥ 220 kV: 

•  THD ≤ 5 % voor alle harmonische tot en met de 40e, gedurende 95 % van de over 10 minuten gemiddelde  

 waarden gedurende een beschouwingperiode van een week. 

•  THD ≤ 6 % voor alle harmonische tot en met de 40e, gedurende 99,9 % van de over 10 minuten gemiddelde  

 waarden gedurende een beschouwingperiode van een week. 
 

 (……) 
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[15-04-2000] besluit 00-011 

[27-02-2009] besluit 102466/23   

[12-05-2016] besluit 2016/202149                                   

Begrippencode elektriciteit 

 (……) 

[03-05-2002] besluit 100797/3   

[16-06-2016] voorstel BR-16-1178 
Spanning Uc  

De spanning Uc is de door de netbeheerder aangegeven en met de verbruiker overeengekomen toegekende waarde van de 

spanning; De toegekende spanning, zoals gedefinieerd in de norm NEN-EN 50160:2010 - spanningskarakteristieken in 

openbare elektriciteitsnetten". 

[16-06-2016] voorstel BR-16-1178 Spanning Umax 

De maximum snelle spanningsvariatie, zoals gedefinieerd in de norm NEN-EN-IEC 61000-4-30:2015 en - Elektromagneti-

sche compatibiliteit (EMC) - Deel 4-30: Beproevingen en meettechnieken - Meetmethode van de kwaliteit van de elektrici-

teitsvoorziening. 

[16-06-2016] voorstel BR-16-1178 Spanning Un  

De nominale spanning: 'nominal system voltage', zoals gedefinieerd in de norm NEN-EN-IEC 60038 - CENELEC normen 

toegekende spanning". 

[16-06-2016] voorstel BR-16-1178 Spanning Uss 

De stationaire snelle spanningsvariatie, zoals gedefinieerd in de norm NEN-EN-IEC 61000-4-30:2015 en - Elektromagneti-

sche compatibiliteit (EMC) - Deel 4-30: Beproevingen en meettechnieken - Meetmethode van de kwaliteit van de elektrici-

teitsvoorziening. 

 (……) 
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Emissielimieten snelle spanningsvariatie die worden gesteld aan een aangeslotene op netten met een span-

ningsniveau groter dan of gelijk aan 1 kV  

 

Doel 

Het doel van deze uitvoeringsinstructie is dat de aangeslotene op een net met een spanningsniveau groter dan 

of gelijk aan 1 kV kan voldoen aan de emissielimieten snelle spanningsvariatie voor de aangeslotene zoals om-

schreven in tabel 1. Het is een hulpmiddel bij de praktische toepassing van de NPR-IEC/TR 61000-3-7:2008 en.  

 

Emissielimieten snelle spanningsvariatie voor de aangeslotene 

De snelle spanningsvariatie, veroorzaakt door de elektrische installatie van de aangeslotene, wordt tijdens 

normale bedrijfstoestanden op het overdrachtspunt van de aansluiting door de aangeslotene beperkt tot de 

waarden die in tabel 1 worden aangegeven. 

 

Aantal veranderingen: n  (pe) ΔUmax/UN      (%) ΔUss/UN      (%) 

n ≤ 4 per dag 5 3 

n ≤ 2 per uur en n > 4 per dag 3 3 

2 < n ≤ 10 per uur 2,5 2,5 

Tabel 1: limieten van de snelle spanningsvariatie als functie van het aantal veranderingen 'n' in een gegeven periode. 

 

ΔUmax en ΔUss  worden gedefinieerd door de norm NEN-EN-IEC 61000-4-30:2015. 

UN is de 'nominal system voltage' volgens de norm NEN-EN-IEC 60038: 2011. 

 

Bij een verwacht aantal snelle spanningsveranderingen van meer dan 10 per uur, treedt de aangeslotene in 

overleg met de netbeheerder.  

 

Toetsingsprocedure voor het ontwerp van de elektrische installatie 

1. Door de aangeslotene wordt een ontwerp gemaakt van zijn elektrische installatie waarin de aangeslotene 

aantoont dat hij zijn emissieniveau's van de snelle spanningsvariatie op het overdrachtspunt van zijn aan-

sluiting beperkt tot de emissielimieten van de snelle spanningsvariatie. 

2. Dit ontwerp van de elektrische installatie van de aangeslotene wordt drie maanden voor het basisontwerp 

van de aansluiting van de netbeheerder aan de netbeheerder opgeleverd. 

3. In dit ontwerp wordt opgenomen: 

a. de voor snelle spanningsvariaties relevante schakelacties van componenten van de aangeslotene zo-

als: 

i. het in- en uitschakelen van ondergrondse kabels; 

ii. het in- en uitschakelen van transformatoren; 

iii. het in- en uitschakelen van blindvermogenscompensatiemiddelen; 

iv. het in- en uitschakelen van andere componenten die een groot effect op de snelle spanningsvari-

atie kunnen voortbrengen. 

b. de aanloopstromen van de toestellen van de aangeslotene; 

4. Het startpunt van het ontwerp is het door de netbeheerder aan te leveren minimum kortsluitvermogen 

van het net ter plaatse van het overdrachtspunt van de aansluiting. 

5. De snelle spanningsvariatie wordt in de regel door de netbeheerder gemeten in het kader van het Power 

Quality Meetprogramma. Bij aangeslotenen waar geen PQ-meetinrichting aanwezig is kan op verzoek van 
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de aangeslotene of van de netbeheerder gemeten worden op basis van kosten ongelijk.  

 

Ontwerpcriteria voor de installatie van de aangeslotene 

1. op het overdrachtspunt van de aansluiting worden door de aangeslotene voor het slechtste geval de vol-

gende parameters berekend voor het opgegeven kortsluitvermogen van het elektriciteitsnet (inclusief de 

bijbehorende stromen): 

a. Alle drie de lijnspanningen op het overdrachtspunt. U is de afzonderlijke lijnspanning op basis van 

Urms(½). Urms(½) is gedefinieerd volgens de Nederlandse norm NEN-EN-IEC 61000-4-30:2015. 

b. spanningsvormgrafiek U(t): de tijdfunctie van Urms(½) (zie figuur 1 en figuur 2). 

c. spanningsvariatiegrafiek ΔU(t): is de tijdsfunctie van de Urms(½) spanningsverandering waarbij het 

tijdsverloop wordt afgebeeld voor elke opvolgende Urms(½) tussen de tijdsintervallen waarbij de 

spanning stationair is (zie figuur 1). 

d. het maximum van de snelle spanningsvariatie, ΔUmax (zie figuur 1 en figuur 2). 

e. de stationaire snelle spanningsvariatie, ΔUss (zie figuur 1 en figuur 2). 

f. de emissieniveaus ΔUmax en ΔUss en het aantal veranderingen per dag en per uur voor de respectie-

velijke emissieniveaus ΔUmax en ΔUss. 

g. een vergelijking van de emissieniveaus ΔUmax en ΔUss met het bijbehorende aantal veranderingen 

per dag en per uur, met de emissielimieten zoals bedoeld in tabel 1. 

2. De aangeslotene maakt een lijst van de mogelijke gebeurtenissen in zijn elektrische installatie die kunnen 

leiden tot snelle spanningsvariaties. 

3. De aangeslotene geeft de resultaten in een rapport  aan de netbeheerder. In het snelle spanningsvariatie-

ontwerp van de aangeslotene staan minimaal de punten zoals zijn verwoord in de criteria voor het ont-

werp van de aangeslotene. 

 

 ΔUss 

 

Figuur 1: Tijdsverloophistogram van U(t) 
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Figuur 2: Meting tijdsverloophistogram van U(t) NEN-EN-IEC 61000-4-30 

Figuur 1 en figuur 2 illustreren een snelle spanningsvariatie die omlaag gaat. Een snelle spanningsvariatie die 

naar boven gaat kan ook voor komen maar is niet afgebeeld. 
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Voorzitter 
Secretaris 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 

Namens de representatieve organisaties: 
NVDE:   
E-NL:   
PAWEX:  
VEMW:    
VMNED:  
VGN:   
NOGEPA:  
 
Namens een representatief deel van de partijen dat zich bezighoudt met leveren, transpor-
teren en meten van energie: 
NEDU:    
 
Namens de gezamenlijke netbeheerders: 
GTS:   r,  
NBNL:   ,
TenneT:  (voor punt 3 tevens namens NEDU) 
 
COGEN, Consumentenbond, EFET, FME-CWM, LTO Glaskracht, UNETO-VNI, VA, VE-
DEK, Vereniging Eigen Huis, VGGP, VNCI, VNO-NCW en VOEG 

 

(……) 

 

4. Conceptcodewijzigingsvoorstel snelle spanningsvariaties (D-16-8234) NBNL geeft een toelichting.   
PAWEX vraagt of het voorstel aansluit op de komende implementatie van de Europese richtlijnen. Of 
is het een tussenstap om voor de netbeheerder meer zekerheid te creëren?  TenneT legt uit dat er in de Europese codes niets geregeld is over spanningskwaliteit. Het blijft natio-
naal, maar de meeste lidstaten conformeren zich aan de Europese normen.   PAWEX vraagt hoe en door wie onderzocht moet worden of aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.  
TenneT zegt dat de norm tot stand is gekomen in samenwerking met bijvoorbeeld windturbinefabri-
kanten. TenneT merkt op dat er bij grootschalige windturbineparken elektrotechnische verschijnselen 
optreden die met de windturbine zelf niets te maken hebben, maar met het samenstel van kabels, tur-
bines, onderstations et cetera. In zulke situaties is nader onderzoek gewenst. Bij gewone midden-
spanningsaansluitingen zal er per definitie aan de eisen worden voldaan. Een werkgroep kijkt naar 
een praktische case op zowel het hoog- als middenspanningsnet.  
 E-NL wil weten waarom de kwaliteit van de transportdienst (hoofdstuk 3.2) niet is gelijkgetrokken aan 
de NEN-norm 50160 voor spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten.  
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TenneT geeft aan dat er verschillen zitten in de spanningskwaliteitscriteria in de Nederlandse netcode 
en in de NEN 50160. De Nederlandse elektriciteitsproducenten hebben in 1999/2000 bezwaar ge-
maakt tegen het eerste codewijzigingsbesluit. De toenmalige DTe heeft de netcode toen strenger 
vastgesteld dan de Europese normen.   
VEMW zegt verrast te zijn door het voorstel, omdat VEMW eerder in het dossier spanningsdips heeft 
aangegeven dat ontoelaatbare hinder moest worden gecodificeerd.  
De bepaling waarin geregeld wordt wanneer er niet aan de norm wordt voldaan, is ruim. Hoe moet 
worden getoetst of het impact kan hebben op de wettelijke taken?  TenneT stelt dat het in het artikel voorkomt dat bij elke codewijziging alle installaties moeten worden 
geüpdatet. Het gaat vooral om nieuwe klanten met een type aansluiting dat voorheen onbekend was. 
De netbeheerder moet dan bewijzen niet meer aan de wettelijke taken te kunnen voldoen.  
 VEMW vraagt wat er in bijlage 2 bedoeld wordt met ‘kosten ongelijk’.  
TenneT legt uit dat de term in de informatiecode voorkomt als het gaat om comptabele meetinrichtin-
gen. Degene die ongelijk heeft moet de kosten dragen.  VEMW nodigt de andere partijen uit om na te denken over een verdere invulling van ontoelaatbare 
hinder.  TenneT voegt toe dat een internationale werkgroep werkt aan een update van de bredere spannings-
kwaliteitscriteria.  
De voorzitter constateert dat de vragen voldoende beantwoord zijn en de vergadering unaniem ak-
koord is met het voorstel en dit naar ACM gestuurd kan worden. 
 
(……) 

 




