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Geachte mevrouw Leijten, 
Op 8 april 2020 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) in de Staatscourant1 een 
mededeling gedaan van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit tot wijziging van de voorwaarden 
bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 betreffende de normering van spanningsdips. 
Graag maken de gezamenlijke netbeheerders (hierna: Netbeheer Nederland) gebruik van de 
mogelijkheid om hun zienswijze te geven op het ontwerpbesluit. 
Algemeen 
Als eerste constateren wij bij lezen van het ontwerpbesluit dat er een aantal afwijkingen zijn ten 
opzichte van de door ons voorgestelde tekst die niet het gevolg zijn van een door u benoemde 
strijdigheid met de criteria van artikel 36, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en die evenmin deel 
uitmaakten van de wijzigingsopdracht ACM/UIT/499715 d.d. 26 oktober 2018. Voorbeelden van de 
afwijkingen zijn het noemen van het aantal meetlocaties in artikel 7.4, vierde lid en het foutief 
uitbreiden van de bepaling voor de meetlocaties van artikel 7.4, vierde lid, onderdeel b, subonderdeel 
2° met de meting voor spanningsdips alsmede van het weer toevoegen in artikel 7.5, tweede lid, van 
de onafhankelijke deskundige partij. Tevens ontbreekt voor deze aanpassingen uwerzijds een 
argumentatie op grond de criteria van artikel 36, eerste, van de Elektriciteitswet 1998. Een aanpassing 
door de ACM van een voorstel van de gezamenlijke netbeheerder, zonder argumentatie waarom de 
oorspronkelijke tekst evident fout was, of waarom het voorstel niet voldoet aan de belangen, regels en 
eisen van artikel 36, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998, en een voorafgaande wijzigingsopdracht 
aan de gezamenlijke netbeheerders, gaat de bevoegdheid van de ACM te buiten. 
Artikelsgewijs 
In het vervolg van deze brief geven wij artikelsgewijs onze zienswijze op het ontwerpbesluit. Daarbij 
geven we tevens aan waar sprake is van door de ACM onterecht aangebrachte wijzigingen. In de 
1 Staatscourant 2020, nr. 20660. 
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bijlage bij deze brief is de codetekst opgenomen zoals die, met inachtneming van bovenstaande 
primaire bevinding en onderstaande aanvullende opmerkingen, ons inziens zou moeten luiden. 

Artikel 7.3 
- In het eerste lid, onderdeel d, wordt verwezen naar de NEN-EN 50160:2010. Hoewel dit 

artikellid geen onderdeel is van het ontwerpbesluit, willen we wel de gelegenheid gebruiken om 
te constateren dat bij de genoemde norm in 2015 en 2019 een drietal addenda is gepubliceerd. 
De correcte verwijzing is thans “NEN-EN 50160:2010+A1:2015+A2:2019+A3:2019”. We 
verzoeken u in het besluit deze verwijzing aan te passen. Dit verzoek geldt ook het vierde lid 
van artikel 7.3, waar verwezen wordt naar dezelfde norm. 

- In het derde lid dient de frase “in de normale toestand" nog verwijderd te worden. 
- In het achtste lid wordt voor de registratie van en de rapportage over de spanningsdips in uw 

ontwerpbesluit verwezen naar “het eerste tot en met zevende lid". Wij hadden voorgesteld om 
specifiek te verwijzen naar de artikelleden en -onderdelen waar de spanningsdips worden 
genoemd, te weten het tweede lid, onderdeel e en het derde lid, onderdeel f. Uit oogpunt van 
duidelijkheid van de regelgeving dient in het besluit deze precieze verwijzing gehanteerd te 
worden in plaats van de generieke verwijzing naar het eerste tot en met zevende lid. 

Artikel 7.4 
- In het tweede lid en derde lid dient de frase “bedoeld in artikel" uit oogpunt van consistentie 

met de rest van de Netcode te luiden: "als bedoeld in artikel" (in beide artikelleden tweemaal). 
- In het vierde lid onderdeel a, en in onderdeel b, subonderdeel 2° heeft u als meetlocatie 

bepaald “in het overdrachtspunt” waar wij hadden voorgesteld “in of nabij het overdrachtspunt”. 
De uitdrukking “meten in het overdrachtspunt” is weliswaar gebruikelijk in spreektaal maar is 
als fysieke locatiebepaling van de meetinrichting in regelgeving onjuist. Volgens de 
Begrippencode elektriciteit is het overdrachtspunt: “Het fysieke punt waar respectievelijk een 
scheiding tussen de aansluiting van twee netten onderling of tussen de aansluiting van een net 
en de installatie van de aangeslotene kan worden gerealiseerd”. Het overdrachtspunt is het 
punt waar scheiding mogelijk is, oftewel een scheider of een schakelaar. Ter hoogte van de 
scheider of schakelaar, en met deze componenten zelf kan niet gemeten worden. De meting 
dient wel zo dicht mogelijk bij het overdrachtspunt plaats te vinden, omdat de meting bedoeld is 
om de waarde van grootheden in het overdrachtspunt vast te stellen. Maar als plaatsbepaling 
voor de meetinrichting schiet de uitdrukking “in het overdrachtspunt” te kort. Aan het schrappen 
van de door ons voorgestelde frase “of nabij” ligt geen strijd met de criteria van artikel 36, 
eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 ten grondslag. We verzoeken u dan ook de door ons 
voorgestelde tekst aan te houden, of in de toelichting bij het besluit te beargumenteren dat met 
de uitdrukking “in het overdrachtspunt” in de regelgeving materieel hetzelfde bedoeld wordt als 
“nabij het overdrachtspunt”. 

- Bij het vierde lid, onderdeel a, is het noemen van een getal bij “representatieve steekproef 
overbodig en niet conform het voorstel van de netbeheerders. Een specifiek getal noemen hier 
betekent immers dat de steekproef altijd precies dat aantal aansluitingen moet omvatten, niet 
meer en niet minder. Dit ondergraaft de huidige praktijk dat de netbeheerders jaarlijks enkele 
tientallen extra metingen doen om bij uitval van metingen toch de vereiste 250 metingen 
beschikbaar te hebben. Sterker nog: de kosten van elke meting boven het gestelde aantal zou 
niet in de gereguleerde kosten opgevoerd mogen worden, terwijl een aantal reserve metingen 
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nodig is om te allen tijde aan de gestelde norm te voldoen. In het voorstel van Netbeheer 
Nederland was dan ook geen aantal opgenomen. Ook heeft u eerder niet geconstateerd dat 
het ontbreken van een getal in strijd zou zijn met de criteria genoemd in artikel 36, eerste lid 
van de Elektriciteitswet 1998. 

- Daarnaast is gezien de aard van het onderwerp een representatieve steekproef gewenst en 
niet een aselecte. De formulering van het vierde lid, onderdeel a dient dan ook te luiden “m 
geval van een laagspanningsnet bii een representatieve steekproef van aansluitingen in of 
nabij het overdrachtsount van de aansluiting”. 

- Bij het vierde lid, onderdeel b, subonderdeel 1°, geldt ten aanzien van het voorgeschreven 
aantal middenspanningsstations hetzelfde als opgemerkt bij het vierde lid, onderdeel a. 

- Bij hetzelfde vierde lid, onderdeel b, subonderdeel 1°, schrijft u in uw ontwerpbesluit ook 
specifiek voor dat op de rail van de middenspanningsstations gemeten dient te worden. Dit sluit 
niet aan bij de bestaande praktijk van een aantal netbeheerders waarin gemeten wordt in een 
afgaand veld. Materieel betekent het een verschil van niet meer dan 40 centimeter. Naar de 
letter van het voorschrift zouden al die meetlocaties aangepast dienen te worden. De kosten 
die dat met zich meebrengt staan in geen verhouding tot het resultaat dat er mee bereikt wordt. 
Het meetresultaat blijft dezelfde. 

- Bij hetzelfde vierde lid, onderdeel b, subonderdeel 1° schrijft u ook dat de steekproef bepaald 
moet worden door de gezamenlijke netbeheerders, zonder dat wordt beargumenteerd waarom. 
Aangezien we daar zelf ook geen steekhoudend argument voor kunnen verzinnen, dient deze 
frase in het besluit te vervallen. 

- In hetzelfde subonderdeel hebt u in het ontwerpbesluit de frase "door middel van 
continumeting" toegevoegd. Deze frase is overbodig want dat er continu gemeten moet 
worden, volgt reeds uit het genoemde feit dat het spanningsdipsmetingen betreft. 

- De voorgaande drie punten samennemend dient in het besluit het vierde lid, onderdeel b, 
subonderdeel 1°, te luiden: “voor het aspect spanninasdios OP een door de netbeheerders 
bepaalde representatieve selectie middenspanninasstations”. 

- Voor het vierde lid, onderdeel b, subonderdeel 2°, geldt wat betreft het genoemde getal 
hetzelfde als hierboven benoemd. 

- Het vierde lid, onderdeel b, subonderdeel 2°, stelt dat voor alle voorwaarden voor 
spanningskwaliteit een weekmeting dient plaats te vinden. De voorwaarden voor 
spanningskwaliteit worden beschreven in artikel 7.3. Deze voorwaarden omvatten onder meer 
voorwaarden ten aanzien van spanningsdips. Specifiek die voorwaarden worden geformuleerd 
in termen van kalenderjaren. Ook de norm voor het meten van spanningsdips schrijft voor dat 
een zinvolle meting alleen mogelijk is indien op een meetlocatie minstens een volledig jaar 
gemeten worden. De meting ten behoeve van het voldoen aan de norm voor spanningsdips 
kan niet plaatsvinden op dezelfde locaties als waar door middel van een weekmeting gemeten 
wordt voor het voldoen aan de overige eisen ten aanzien van spanningskwaliteit van artikel 
7.3. Als al besloten zou worden om op die locaties gedurende die week indicatief ook 
optredende spanningsdips te meten, vereist zorgvuldige regelgeving echter dat een dergelijke 
bepaling niet geschaard wordt onder een verplichting tot het bepalen van meetlocaties voor 
“alle voonwaarden voor spanningskwaliteit”. Een dergelijke indicatieve dipmeting vindt thans 
niet plaats en draagt niet bij aan het toetsen van de spanningskwaliteit op een aansluiting aan 
de norm. Die vereist immers minstens jaarmetingen en toetsing aan een vijfjaarsgemiddelde. 
Het op die plekken ook gedurende een week moeten meten voor spanningsdip en de metingen 
uitlezen, bewerken en toegankelijk maken is een extra inspanning met bijbehorende kosten 
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voor de netbeheerder die in termen van kwaliteitsbeoordeling geen extra informatie oplevert en 
derhalve niet doelmatig is. De netbeheerders zijn best bereid om extra te investeren in 
spanningskwaliteitsbewaking, maar dan wel in dusdanige projecten dat ook daadwerkelijk extra 
inzicht wordt verkregen. 

- Even zo is het noemen van de duur van de periode waarover gemeten moet worden 
overbodig, daar deze reeds volgt uit de van toepassing zijnde norm. 

- Het voorgaande samennemend dient in het besluit het vierde lid, onderdeel b, subonderdeel 
2°, te luiden "voor alle overige voorwaarden voor soanninaskwaliteit bii een representatieve 
selectie van aansluitingen of nabij het overdrachtsount van de aansluiting’’. 

- Voor het vierde lid, onderdeel c, geldt eveneens dat de frase "door middel van continumeting” 
overbodig is. 

- In het zesde lid wordt verwezen naar IEC 61000-4-30:2008-10. Deze norm is inmiddels twee 
versies verder. De correcte verwijzing luidt “IEC 61000-4-30:2015-10". Wij verzoeken u deze 
verwijzing in het besluit aan te passen. 

- In het achtste lid is sprake van "de in het vierde lid bedoelde meetresultaten". Nu is er in het 
vierde lid geen sprake van meetresultaten maar van metingen. Bij nader inzien is het dus 
wellicht duidelijker als de zojuist aangehaalde woorden in het achtste lid vervangen worden 
door de passage "de resultaten van de in het vierde lid bedoelde metingen". 

Artikel 7.5 
- In het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders was in het tweede lid de plicht om het 

onderzoek uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundige geschrapt. Als uit de 
overeenkomstig het eerste lid uitgevoerde evaluatie blijkt dat de vermoedelijke oorzaak van de 
spanningsdips in het net van de netbeheerders ligt is het doelmatiger en efficiënter om het 
onderzoek naar de oorzaak van de spanningsdips door de netbeheerder uit te laten voeren. 
Pas wanneer de vermoedelijke oorzaak van de spanningsdips niet in het net van de 
netbeheerder ligt, of wanneer de oorzaak van de dips volgens de netbeheerder onbekend is 
maar mogelijk in de installatie van een aangeslotene, is onderzoek door een onafhankelijk 
deskundige de aangewezen weg. 

- Overeenkomstig het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders zijn de bepalingen over 
wanneer het in het tweede lid bedoelde onderzoek uitgevoerd dient te worden verspreid over 
de leden 2, 3 en 6. Het tweede en derde subonderdeel van het zesde lid kan daarbij één 
onderdeel worden, omdat het daarbij gaat om overlappende situaties. Wj denken dat het de 
duidelijkheid van de regelgeving ten goede komt om die bepalingen samen te nemen in één 
artikellid. Ook de bepaling wanneer het onderzoek uitgevoerd dient te worden door de 
netbeheerder en wanneer door een onafhankelijke deskundige kan uit oogpunt van 
duidelijkheid beter samengenomen worden in één enkel artikellid. Wij stellen dan ook voor om 
de bepalingen over de uitvoering van het onderzoek op te nemen in artikellid 3 en de 
bepalingen over de aanvang van het onderzoek in artikel lid 4, onder vernummering van de 
overige artikelleden. In bijlage 1 vindt u die precieze hiervoor benodigde tekst. 
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Uiteraard zijn wij graag bereid om onze zienswijze desgewenst nader toe te lichten. U kunt daartoe 
contact op nemen met de heer (gegevens zie briefhoofd) of met de heer

van TenneT @tennet.eu). 

Met vriendelijke groet, 

André Jurjus 
directeur 
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[15-04-20001 besluit 00-011 
[034)5-2002) besluit 101797/3 
[14-02-2003] besluit 100078/102 
[08-03-2008] besluit 102376/22 
[18-12-2013] besluit 103556/21 
[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776 
[22-10-2019] besluit ACM/UIT/520452 
[08-04-2020] ontw.besl ACM/UIT/496783 
[19-05-2020] zienswijze BR-2020-1723 

Artikel 7.3 
1. De voorwaarden ten aanzien van spanningskwaliteit voor aansluitingen op netten in de normale toestand met een spanningsniveau Un kleiner dan of gelijk aan 1 kV zijn als volgt gedefinieerd: 

a. De langzame spanningsvariatie is op het overdrachtspunt van de aansluiting als volgt begrensd: 
1°. Un plus of min 10% voor 95% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende 1 week; 2°. Un plus 10% of min 15% voor alle over 10 minuten gemiddelde waarden. b. De snelle spanningsvariatie is op het overdrachtspunt van de aansluiting als volgt begrensd: 1°. kleiner dan of gelijk aan 10% Un; 
2°. kleiner dan of gelijk aan 3% Un in situatie zonder uitval van productie, grote verbruikers of verbindingen; 3°. Pu is kleiner dan of gelijk 1 gedurende 95% van de over 10 minuten voortschrijdende gemiddelde waarden gedurende een week; 
4°. Pu is kleiner dan of gelijk 5 voor alle over 10 minuten voortschrijdende gemiddelde waarden gedurende een week. c. De asymmetrie is op het overdrachtspunt van de aansluiting als volgt begrensd: 1°. De inverse component van de spanning ligt tussen 0 en 2% van de normale component gedurende 95% van de 10 minuten meetperioden per week; 2°. De inverse component van de spanning ligt tussen 0 en 3% van de normale component voor alle meetperioden. d. De harmonische vervorming is op het overdrachtspunt van de aansluiting als volgt begrensd: 1°. De relatieve spanning per harmonische is kleiner dan het in de MEN- EN 50160:2010+Al :2015+A2:2019+A3:2019 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. 
2°. THD is kleiner dan of gelijk aan 8% voor alle harmonischen tot en met de 40e, gedurende 95% van de tijd. 
3°. De relatieve spanning per harmonische is kleiner dan 1,5 vermenigvuldigd met het in de norm genoemde percentage voor 

99,9% van de over 10 minuten gemiddelde waarden. 
4°. THD «S kleiner dan of gelijk aan 12% voor alle harmonischen tot en met de 40e, gedurende 99,9% van de tijd. 

2. De voorwaarden ten aanzien van spanningskwaliteit voor aansluitingen op netten if>-ëe normale bedrijfstoestand met een spanningsniveau Uc groter dan 1 
kV en kleiner dan 35 kV zijn als volgt gedefinieerd: a. De langzame spanningsvariatie is op het overdrachtspunt van de aansluiting als volgt begrensd: 1°. Uc plus of min 10% voor 95% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende 1 week; 

2°. Uc plus 10% of min 15% voor alle over 10 minuten gemiddelde waarden. 
b. De snelle spanningsvariatie is op het overdrachtspunt van de aansluiting als volgt begrensd: 1°. AUss is kleiner dan of gelijk aan 10% Un; 

2°. AUSS is kleiner dan of gelijk aan 3% Un in situatie zonder uitval van productie, grote verbruikers of verbindingen; 
3°. AUmax is kleiner dan of gelijk aan < 5% Un in situatie zonder uitval van productie, grote verbruikers of verbindingen; 4°. Pu is kleiner dan of gelijk 1 gedurende 95% van de over 10 minuten voortschrijdende gemiddelde waarden gedurende een week; 5°. Pu is kleiner dan of gelijk 5 voor alle over 10 minuten voortschrijdende gemiddelde waarden gedurende een beschouwingsperiode van een week. c. De asymmetrie is op het overdrachtspunt van de aansluiting als volgt 
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begrensd: 1°. De inverse component van de spanning ligt tussen 0 en 2% van de normale component gedurende 95% van de 10 minuten meetperioden per week; 2°. De inverse component van de spanning ligt tussen 0 en 3% van de normale component voor alle meetperioden. d. De harmonische vervorming is op het overdrachtspunt van de aansluiting als volgt begrensd: 1°. 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. 
2°. THD is kleiner dan of gelijk aan 8% voor alle harmonischen tot en met de 40e, gedurende 95% van de tijd. 3°. De relatieve spanning per harmonische is kleiner dan 1,5 vermenigvuldigd met het in de norm genoemde percentage voor 99,9% van de over 10 minuten gemiddelde waarden. 
4°. THD is kleiner dan of gelijk aan 12% voor alle harmonischen tot en met de 40e, gedurende 99,9% van de tijd. e. voor spanningsdips geldt dat het gemiddelde van het aantal opgetreden spanningsdips per aansluiting over de voorgaande vijf aaneengesloten kalenderjaren kleiner is dan of gelijk is aan: 1°. 3 voor spanningsdips met een duur van 10 tot 200 milliseconden en een restspanning kleiner dan 40% (klasse BI); 2°. 4 voor spanningsdips met een duur van 200 tot 500 milliseconden en een restspanning kleiner dan 70% (klasse B2): 3°. 4 voor spanningsdips met een duur van 500 tot 5.000 milliseconden en een restspanning kleiner dan 80% (klasse C), 

3. De voorwaarden ten aanzien van spanningskwaliteit voor aansluitingen op netten in de normale toestand met een spanningsniveau Uc groter dan of gelijk aan 35 kV zijn als volg gedefinieerd: 
a. De langzame spanningsvariatie is op het overdrachtspunt van de aansluiting als volgt begrensd: 

1°. Uc plus of min 10% voor 99,9% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende een week. 
b. De snelle spanningsvariatie is op het overdrachtspunt van de aansluiting als volgt begrensd: 1°. AUss is kleiner dan of gelijk aan 10% Un; 2°. AUSS is kleiner dan of gelijk aan 3% Un in situatie zonder uitval van productie, grote verbruikers of verbindingen; 3°. AUmax is kleiner dan of gelijk aan £ 5% Un in situatie zonder uitval van productie, grote verbruikers of verbindingen; 4°. PLT is kleiner dan of gelijk 1 gedurende 95% van de over 10 minuten voortschrijdende gemiddelde waarden gedurende een week; 

5°. PLT is kleiner dan of gelijk 5 voor alle over 10 minuten voortschrijdende gemiddelde waarden gedurende een week. 
c. De asymmetrie is op het overdrachtspunt van de aansluiting als volgt begrensd: 1°. De inverse component is kleiner dan of gelijk aan 1% van de normale component gedurende 99,9% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende een week. 
d. De harmonische vervorming is op het overdrachtspunt van de aansluiting op een net met spanningsniveau Uc is groter dan 35 kV en kleiner dan 220 kV als volgt begrensd: 

1°. THD is kleiner dan of gelijk aan 6% voor alle harmonische tot en met de 
40e, gedurende 95% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende een week. 

2°. THD is kleiner dan of gelijk aan 7% voor alle harmonische tot en met de 40e, gedurende 99,9% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende een week. 
e. De harmonische vervorming is op het overdrachtspunt van de aansluiting op een net met spanningsniveau Uc is groter dan of gelijk aan 220 kV als 

volgt begrensd: 
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[08-04-2020] ontw.tesf ACM/UIT/496783 

[18-12-2013] besluit 103566/21 
[14-09-2016] besluit 2016/204935 
[08-04-2020] ontw.besl ACM/UIT/496783 

1°. THD is kleiner dan of gelijk aan 5% voor alle harmonische tot en met de 40e, gedurende 95% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende een week. 
2°. THD is kleiner dan of gelijk aan 6% voor alle harmonische tot en met de 40e, gedurende 99,9% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende een week. f. voor spanninosdios geldt dat het gemiddelde van het aantal opgetreden spanninasdips oer aansluiting over de voorgaande vijf aaneengesloten kalenderjaren kleiner is dan of gelijk is aan: 1°. 1? voor spanninosdips met een duur van 10 tot 200 milliseconden en een restsoanninp kleiner dan 40% (klasse Bil: 
2°. 1.2 voor soanninasdips met een duur van 200 tot 500 milliseconden en een restsoanninp kleiner dan 70% (klasse B2): 3°. 0.4 voor spanninasdips met een duur van 500 tot 5.000 milliseconden en een restspanning kleiner dan 80% (klasse Q. 

4. Voor allo niet in het eerste tot en met het derde lid genoemde voorwaarden ten aanzien van spanningskwaliteit geldt de norm NEN-EN 50160:2010 "Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten". 
Voor de overige voorwaarden ten aanzien van spanninaskwaliteit geldt de norm NFN-FN 50160:2010 Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten'. 

5. De voorwaarden ten aanzien van spanningskwaliteit van de transportdienst zoals genoemd in het eerste tot en met het vierde lid zijn niet van toepassing op aansluitingen van netbeheerders. 
6. De voorwaarden ten aanzien van soanningskwaliteitvan de transportdienst als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing onder abnormale omstandigheden, te weten liindansen, natuurrampen en overmacht. 

[18-12-2013] beslui! 103556/21 
[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776 
[08-04-2020] ontwbesl ACMAJIT/496783 

—In aanvulling op het eerste tot en met het vierde lid geldt voor aangeslotenen 
op netten met een spanningsniveau van 35 kV of heger-in de normale bedrijfstoostand, dat het-aantal opgetreden spanningsdips per categorie per aansluiting per joar in de regel kleiner is dan of gelijk is aan de in onderstaande tabel vermelde waarden: 

restspaf>nm§ U ro/i duur t {ms} 
■JQ t 

<1 
2 
0 
0 

200 <4 
-é 
50 
0 

500 < t 
* 
4t 
00 
0 

1.000 
54)00 

2 
4 
6 2 Q 
8 2 Q Q 
S 
2 ^8  8 

s-s-y 
4 

 4  0  8 

7. Bij de registratie van en de rapportage over de spanningsdips als bedoeld in zesde lid het tweede lid, onderdeel e en derde lid, onderdeel f. maakt de netbeheerder bij de hinderlijke spanningsdip onderscheid naar de volgende oorzaken: 
a. handeling van een netbeheerder: b. handeling van een aangeslotene; c. kortsluiting in het net; d. kortsluiting in de installatie van een aangeslotene; e. externe invloeden, zoals weersomstandigheden abnormale omstandigheden, zoals genoemd in het zesde lid: 
f. overige en onbekende oorzaken. 

[0844-2020] ontw.besl ACM/UIT/496783 8. 
[19-05-2020] zienswijze BR-2020-1723 

[gereserveerd] 
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(15-04-2000) besluit 00-011 

(15-04-2000) besluit 00-011 
(08-04-2020) ontw.besl ACM/UIT/496783 

(15-04-2000) besluit 00-011 
(16-03-2001) besluit 100389/1 
(01-04-2007) besluit 102344/11 
(01-09-2013) besluit 2013/203423 
(03-04-2020) besluit ACM/UIT/501234 
(08-04-2020) ontw besl ACM/UIT/496783 
(19-0S2020) zienswijze BR-2020-1723 

[15-04-2000] besluit 00-011 
(16-03-2001) besluit 100389/1 
(19-05-2020) zienswijze BR-2020-1723 

(14-02-2003) besluit 100078/102 
(08-03-2008) besluit 102376/22 
(31-03-2009) besluit 102971J/24 
(18-12-2013) besluit 103556/21 
(30-06-2016) besluit 2016/203527 
(08-04-2020) ontwbesl ACM/UIT/496783 
(19-05-2020) zienswijze BR-2020-1723 

Datum 
19 mei 2020 

Indien bij de registratie van en de rapportage over de spanningsdips als bedoeld in het eerste tot en met zevende Ud het tweede lid, onderdeel e en het derde lid, onderdeel f geen meetgegevens over tenminste vijf volledige jaren beschikbaar is. wordt het gemiddelde genomen over een zo groot mogelijk aantal wel beschikbare volledige jaren. 
9. De betrouwbaarheid van de geleverde transportdienst bij aangeslotenen op netten met een spanningsniveau groter dan 50 kV wordt mede bepaald door de toetsingscriteria die worden gehanteerd bij de planning van hoogspanningsnetten, beschreven in paragraaf 9.3. 
Artikel 7.4 
1. De netbeheerder bewaakt de kwaliteit van het transport en registreert afwijkingen van de eisen aan de kwaliteit van het transport. 
4T2I Een netbeheerder past een uniforme, door de gezamenlijke netbeheerders overeengekomen werkwijze toe voor de registratie van onderbrekingen in het 

transport van elektriciteit, ai§ bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas. Deze werkwijze omvat tevens de wijze waarop een netbeheerder de prestatie-indicatoren, aii_bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, onderdelen a tot en met c, van de Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas, vaststelt. De gezamenlijke netbeheerders maken de werkwijze openbaar. 
Een netbeheerder past een uniforme, door de gezamenlijke netbeheerders overeengekomen werkwijze toe voor de registratie van de afwijkingen van de eisen aan de kwaliteit van het transport van elektriciteit, als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas, alsmede van de vaststelling van de prestatie-indicatoren, a]s_bedoeld in artikel 3.1, onderdeel d, van de Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas. De gezamenlijke netbeheerders maken de werkwijze openbaar op www.uwspanningskwaliteit.nl. 

 Ten behoeve van de registratie van de afwijkingen van de eiseo aan de kwaliteit 
van het transport van elektriciteit, als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas, alsmede van de vaststelling van de prestabe-indkatoren, als bedoeld in artikel 3.1, onderdeel d, van de Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas, past de netbeheerder het "Achtergronddocument Spanningskwaliteit in Nederland" toe. Dit document ligt ter inzage bij de netbeheerder. 

34, [gereserveerd] 
De meting ten behoeve van de registratie van de kwaliteit van transport van elektriciteit en de in het derde lid genoemde registratie van de afwijkingen van de eisen aan de kwaliteit van het transport van elektriciteit vindt plaats op de volgende meetlocaties: 
a. in geval van een laagspanningsnet bij een representatieve steekproef van 

overdrachtspunt van de aansluiting; 
b. in geval van een middenspanningsnet: 

1°. voor het aspect spanningsdips op bij een door de gezameeUf^ 
netbeheerders bepaalde representatieve selectie ven-ée-2QQ middenspanningsstations op de rail van middenspanningsstation d 
middel van continu meting: 

2°. voor alle de overige voorwaarden voor spanningskwaliteit bij een representatieve steekproef van-250 aselect gekezen aansluitingen gedurende één week in of nabij het overdrachtspunt van de aansluiting: 
c. in geval van een hoogspanningsnet; 

1 °. in of nabij het overdrachtspunt van de aansluiting, deonmiddel van 
continu meting: of 
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+|31-03-2009] besluit 102971J/24 
118-12-2015] besluit 2015/207581 
[30-06-2016] besluit 2016-203527 
[08-04-2020] ontwbes! ACM/UIT/496783 

[14-02-2003] besluit 100078/102 
[01-07-2005] besluit P_500042/4 
[08-03-2008] besluit 102376/22 
[1812-2013] besluit 103556/21 
[0804-2020] ontw best ACM/UIT/496783 
[19-082020] zienswijze BR-202(H723 
[14-02-20031 besluit 100078/102 
[01-07-2005] besluit P„500042M 
[080820081 besluit 102376/22 
[0804-2020] ontw.besl ACMAJIT/496783 
[0804-2020] ontw besl ACM/UIT/496783 
[19-082020] zienswijze BR-2020-1723 

[1812-2013] besluit 103556/21 
[0804-2020) ontw.besl ACM/UIT/49678 
[19-082020] zienswijze BR-2020-1723 

2°. indien de spanninastransformatoren in het veld van de aansluiting niet npAfhikt ziin voor de meting van de afwijkingen van de eisen aan de kwaliteit van transport van elektriciteit en er geen fysieke ruimte aanwezig is om de spanningstransformatoren aan te passen, op de rail, in een ander veld of in een voedende verbinding van respectievelijk naar het station waarop de desbetreffende aansluiting is aangesloten door middel van continu meting. 
De metingen bedoeld in het derde vierde lid omvatten voor de aansluitingen bedoeld in de Bijlage bij het besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 17 maart 2009 met kenmerk 102971_1/24 tevens de meting van transiënte overspanningen. 

5^6» Op de metingen als bedoeld in het derde vierde lid is IEC 61000-4-30:20082015- 10 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30 Testing and measurement techniques - Power quality measurement methods" van toepassing. 

6i De netbeheerder stelt de meetresultaten van de in het derde vierde lid bedoelde metingen, betrekking hebbend op een bepaalde aansluiting, 
desgevraagd ter beschikking aan de desbetreffende aangeslotene. 

8, Indien de in het vierde lid bedoelde meetresultaten resultaten van de in het vierde lid bedoelde metingen betrekking hebben op spanninosdips in middenspanninosnetten. stelt de netbeheerder desgevraagd de meetresultaten beschikbaar van de spanninasdiometina in het dichtstbijzijnde middenspanninasstation waar zich een spanninosdipmetinq bevindt. 
Artikel 7.5 
1. De netbeheerder evalueert binnen drie maanden na afloop van elk kwartaal kalenderjaar per aansluiting meetlocatie het aantal opgetreden hinderlijke spanningsdips over de voorgaande periode van vtec-viif aaneengesloten kwartalen jaren en de oorzaken van deze spanningsdips maakt de resultaten van deze evaluatie openbaar op www.uwsoanningskwaliteit.nl. 
Z Indien het vijfjaarnemiddelde van het jaarlijks oo een aansluitinq-meetlocatie oemeten aantal hinderlijke spanningsdips. niet zijnde spanninosdips ten gevoloe van omstandigheden als bedoeld in artikel 7.3. zesde lid, aantal opgetreden hinderlijke spanningsdips per categorie op een aansluiting per aaneengesloten periode van vree kwartalen hoger is dan het in artikel 7.3, zesde 

lid tweede en derde lid, vermelde aantal voor de desbetreffende categorie, zal geeft de netbeheerder binnen drie maanden na de in het eerste lid bedoelde evaluatie een onafhankelijke deskundige partij opdracht geven onderzoek te laten doen naar de fysieke oorzaak en duur van deze spanningsdips onderzoekt de netbeheerder fysieke oorzaak en duur van deze soanningsdips en maakt de resultaten van dit onderzoek openbaar. 
3. Het in het tweede lid bedoelde onderzoek wordt uitoevoerd door 

a. de netbeheerder indien uit de in het eerste lid bedoelde evaluatie blijkt dat de vermoedeliike oorzaak van de opoetreden hinderlijke spanninosdips zich in het net van de netbeheerder bevindt: 
h. een door de netbeheerder aan te wijzen onafhankelijke deskundige indien uit de in het eerste lid bedoelde evaluatie blijkt dat de vermoedeliike oorzaak van de oogetreden hinderlijke spanningsdips zich niet in het net van de netbeheerder bevindt. 

4. Het in het tweede lid bedoelde onderzoek wordt gestart: 
a. binnen drie maanden indien uit de in het eerste lid bedoelde evaluatie blijkt dat de vermoedeliike oorzaak van de opgetreden hinderlijke spanninosdips zich in het net van de netbeheerder bevindt: 
h binnen twee maanden indien uit de in het eerste lid bedoelde evaluatie 

blijkt dat de vermoedeliike oorzaak van de opgetreden hinderlijke spanninosdips zich niet in het net van de netbeheerder bevindt; 
r. binnen twee maanden indien een aangeslotene daar om verzoekt; 
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d. binnen twee maanden indien rie netbeheerder aan de hand van de in 
artikel 8.7. tweede lid, bedoelde indicatie van de oorzaak van opaetreden 
hinderlijke spanningsdip ronstateert dat sprake is van meerdere 
opeenvolgende spanninnsdips op een meetlocatie met vermoedeliik 
eenzelfde technische oorzaak. 

35. Bij het in het tweede lid bedoelde onderzoek wordt in ieder geval aandacht 
oeaeven aan het functioneren van de beveiliging op het moment van optreden 
van de spanningsdips. 

46. De in het eerste lid bedoelde evaluatie en het in het tweede lid bedoelde 
onderzoek hebben tevens betrekking op spanningsdips met een duur van 150 
tot 200 ms en een restspanninq van 40 tot 70%. 

5. Indien do vernnoedeliike oorzaak van de spanninosdips zich niet in het net van 
netbeheerder bevindt, geeft de netbeheerder binnen twee maanden na de-m 
het eerste lid bedoelde evaluatie, opdracht aan de onafhankelijke deskundige 
partij om de in het tweede lid bedoelde onderzoek uit te voeren; 

6 Het in het tweede lid bedoelde onderzoek wordt eerder dan de in dat lid 
genoemde termijn oooestaft: 
 ep verzoek van een aangeslotene, eb 
 indien de netbeheerder aan de hand van de in artikel 8.7. tweede lid, 

bedoelde indicatie van de oorzaak van opgetreden hinderlijke 
spanningsdtps constateert dat sprake is van meerdere opeenvolgende 
spanningsdip;) op een meetlocatie met vermoedeliik eenzelfde technische 
/-\rv r~7 -sU 

eÉ 
 indien artikel artikel 7.3. achtste lid, van toepassing is en de netbeheerder 

aan de hand van de in artikel 8.7, tweede lid, bedoelde indicatie vande 
oorzaak van opoetreden hinderlijke spanninasdips constateert dat-er 
sprake is van meerdere opeenvolgende spanninosdips OP een meetloeatie 
met vermoedeliik eenzelfde technische oorzaak. 
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