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Netbeheer Nederland 
T.a.v. de heer A. Jurjus 
Postbus 90608 
2509 LP  'S-GRAVENHAGE 
 

 

 

Den Haag, 28 april 2016 

 

Aantal bijlage(n):  

Uw kenmerk:  

Ons kenmerk: ACM/DE/2016/202445 

Contactpersoon: [vertrouwelijk] | [vertrouwelijk] @acm.nl | (070) [vertrouwelijk]  

Onderwerp: 15.0729.52 wijzigingsopdracht veiligingsbepalingen laagspanningsnetten 

 

Geachte heer Jurjus, 

Op 6 juli 2015 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een voorstel tot wijziging van 

de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in artikel 27 respectievelijk 31 van de Elektriciteitswet 

(hierna: E-wet) van Vereniging Netbeheer Nederland (hierna: Netbeheer Nederland) namens de 

gezamenlijke netbeheerders ontvangen (hierna: het codewijzigingsvoorstel)
1
. Het 

codewijzigingsvoorstel heeft betrekking op deel 1
2
 van de regels voor de veiligheid van de 

laagspanningsnetten. 

Ondertussen heeft ACM op verschillende momenten overleg gevoerd met de gezamenlijke 

netbeheerders met als doel een nadere toelichting over de inhoud en de strekking van het voorstel te 

ontvangen. 

Naar aanleiding van het codewijzigingsvoorstel bericht ik u als volgt. ACM heeft uw 

codewijzigingsvoorstel beoordeeld. In de voorgestelde wijziging wordt – kort gezegd - aangegeven 

dat de netbeheerders eenduidige transparante richtlijnen zullen hanteren om de aanraakveiligheid 

van de laagspanningsnetten te waarborgen. Als uitwerking hiervan is een referentieveiligheidsniveau 

opgenomen waaraan het ontwerp en de aanleg van deze netten wordt getoetst. Aan dit 

referentieveiligheidsniveau is echter ook voldaan indien de netbeheerder voor het ontwerp en de 

aanleg één van de in dit artikel 6.4.3 opgesomde richtlijnen heeft toegepast. Tot slot bepaalt het 

artikel dat de netbeheerder ook op andere wijze een vergelijkbaar veiligheidsniveau kan bereiken, de 

netbeheerder moet dit dan echter wel aantonen. 

ACM is van oordeel dat het voorstel hiermee geen concrete uitwerking van de minimale eisen voor 

veiligheid bevat en dat het niet eenduidig, transparant en toetsbaar is.  

                                                        
1
 Kenmerk BR-15-1051. 

2
 In het plan van aanpak (brief met kenmerk BR-15-1046 van 20 februari 2015) heeft Netbeheer Nederland voorgesteld 

twee voorstellen te willen ontwikkelen: deel 1 voor de nieuwe netten en deel 2 voor bestaande netten. 

http://www.acm.nl/
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ACM komt dan ook tot de conclusie dat het voorstel niet in overeenstemming is met de belangen, 

regels en eisen, genoemd in artikel 36, eerste lid, van de E-wet. De bijlage bij deze brief bevat hier 

een toelichting op.  

Op grond van artikel 36, derde lid, van de E-wet draagt ACM Netbeheer Nederland hierbij op binnen 

vier weken na dagtekening van deze brief een gewijzigd voorstel in te dienen waarmee de 

genoemde strijdigheid die ACM geconstateerd heeft, wordt opgeheven. Wellicht ten overvloede merk 

ik op dat indien het gewijzigde voorstel niet binnen vier weken door Netbeheer Nederland wordt 

ingediend dan wel niet is gewijzigd conform de wijzigingsopdracht, ACM de mogelijkheid heeft om op 

grond van artikel 36, vierde lid, van de E-wet zelf de tariefstructuren en voorwaarden vaststellen 

zodat deze in overeenstemming zijn met bovengenoemde belangen, regels en eisen. 

Indien van toepassing verzoek ik de gezamenlijke netbeheerders bij de beantwoording van deze 

brief aan te geven welke gegevens naar hun oordeel niet openbaar mogen worden gemaakt omdat 

ze worden beschouwd als vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegegevens of omdat zij van mening zijn 

dat de belangen van betrokken partijen of derden in geval van openbaarmaking zodanig worden 

geschaad dat het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen de belangen van betrokken 

partijen of derden. Om de herkenbaarheid van deze gegevens te vergroten, verzoek ik de 

gezamenlijke netbeheerders deze ofwel vet gedrukt ofwel in een aparte bijlage bij hun antwoord te 

verstrekken. Ik ga ervan uit dat de informatie waarvoor de gezamenlijke netbeheerders niet 

uitdrukkelijk aangeven dat zij naar hun mening als vertrouwelijk moet worden behandeld door mij 

zonder meer voor derden toegankelijk kan worden gemaakt. 

Bij een schriftelijke reactie verzoek ik u te refereren aan het zaaknummer 15.0729.53. Ik vertrouw 

erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 

Mocht u desondanks naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u 

contact opnemen met de contactpersoon zoals vermeld bovenaan deze brief. 

Hoogachtend, 

Autoriteit Consument en Markt 

namens deze,  

 

 

[vertrouwelijk]  

Teammanager Directie Energie 
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Bijlage behorende bij brief met kenmerk 2016202445 in zaak 15.0729.53 

Algemeen 

1. Tegenstrijdigheid met Plan van Aanpak en met de begeleidende brief 

Blijkens het plan van aanpak zou het codewijzigingsvoorstel veiligheidseisen bevatten voor nieuwe 

LS-netten en een overgangsbepaling voor bestaande LS-netten. Dit blijkt niet uit het ingediende 

voorstel. Het voorstel spreekt alleen over de laagspanningsnetten. Er wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen nieuwe en bestaande netten. ACM kan ermee instemmen dat het voorstel ziet op 

alle netten. Mogelijk is hier sprake van ogenschijnlijke tegenstrijdigheid. 

Indien dit echter een omissie is in het codewijzigingsvoorstel, geeft ACM u de opdracht het voorstel 

zodanig aan te passen dat zowel de motivering als de tekst duidelijkheid geeft op welke netten dit 

codevoorstel betrekking heeft. Ook wenst ACM dan dat u aangeeft op welke termijn u de regels voor 

de bestaande netten aan ACM gaat voorleggen. 

 

2. De plaats van de bepalingen in de codes 

De gezamenlijke netbeheerders stellen voor de minimale eisen voor de veiligheid van de 

laagspanningsnetten op te nemen in hoofdstuk 6 van de Netcode Elektriciteit – Kwaliteit van 

dienstverlening. 

ACM is van oordeel dat de veiligheidsbepalingen voor LS-netten een set van eisen vormen waaraan 

de netten van de netbeheerder dienen te voldoen en waarmee de veiligheid van de afnemers wordt 

gewaarborgd. Daarom hoort deze set van eisen thuis in hoofdstuk 3 – De transportdienst. Ter 

toelichting: de Netcode Elektriciteit is zodanig opgesteld dat hoofdstuk twee betrekking heeft op de 

voorwaarden waaraan de aangeslotenen dienen te voldoen en hoofdstuk drie bevat de eisen die aan 

de netbeheerders worden gesteld. Hiermee voldoet het artikel niet aan artikel 36, eerste lid, onder b, 

van de Elektriciteitswet. ACM geeft u opdracht de voorwaarden zodanig te wijzigen dat deze 

strijdigheid wordt opgeheven. 

 

Artikelgewijs 

3. Artikel 6.4 – De definities 

ACM constateert dat in het ingediende voorstel niet duidelijk is hoe de gezamenlijke netbeheerders 

de veiligheid inkaderen. ACM vraagt zich hierbij af wat er precies onder foutspanning en 

aanraakspanning wordt verstaan en hoe deze begrippen zich tot elkaar verhouden. Tot slot is het 

onduidelijk wat voor betekenis deze begrippen hebben als metalen objecten niet aanraakbaar zijn of 

indien de foutspanning danwel aanraakspanning gelimiteerd wordt tot een acceptabele waarde? Het 

definiëren van deze technische termen is naar oordeel van ACM noodzakelijk om het beoogde doel 

effectief te bereiken. ACM ziet een samenhang tussen de voor de veiligheid relevante definities en 

de invulling van de minimumeisen veiligheid – zie hiervoor inhoud van punt 5 (Artikel 6.4.2 – 

Minimumeisen veiligheid). Thans wordt door deze onduidelijkheid geen eenduidige, transparante en 

toetsbare norm vastgesteld. ACM acht dit in strijd met artikel 36, eerste lid onder b van de 

elektriciteitswet. ACM geeft u opdracht de voorwaarden zodanig te wijzigen dat deze strijdigheid 

wordt opgeheven. 
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4. Artikel 6.4.1 – Geen criteria 

In artikel 6.4.1 wordt slechts aangegeven dat de netbeheerders eenduidige en transparante 

richtlijnen zullen hanteren om de aanraakveiligheid van de laagspanningsnetten te waarborgen. 

Hieruit blijkt niet aan welke veiligheidscriteria de laagspanningsnetten moeten voldoen. Naar het 

oordeel van ACM betreft dit onderdeel meer een toelichting op het voorstel dan een onderdeel 

daarvan. Met deze bepaling worden geen eenduidige, transparante en toetsbare normen 

vastgesteld. ACM acht dit in strijd met artikel 36, eerste lid onder b van de elektriciteitswet. ACM 

geeft u opdracht de voorwaarden zodanig te wijzigen dat deze strijdigheid wordt opgeheven. 

 

5. Artikel 6.4.2 – Minimumeisen veiligheid 

De gezamenlijke netbeheerders hebben als minimumeisen voor veiligheid een 

referentieveiligheidsniveau voorgesteld waarbij een uitschakeltijd van 5 seconden geldt of een 

foutspanning lager dan 66 V. ACM wijst erop dat de algemeen geaccepteerde normen als ISO 

normen (IEC 60364) en NEN normen (bv NEN 1010, NEN 3140) steeds de term aanraakspanning 

gebruiken. Hieruit leidt ACM af dat “aanraakspanning” de algemeen in de sector gehanteerde 

terminologie is en niet “foutspanning”. In de toelichting op dit onderwerp verwijzen de gezamenlijke 

netbeheerders naar een theorie die is uitgewerkt in paragraaf 5.7 van het boek “Netten voor 

distributie van elektriciteit” (tweede druk, Arnhem, Phase tot Phase, 2012). Deze paragraaf verschaft 

echter geen duidelijkheid over de relatie tussen de aanraakspanning en de foutspanning.  

Uit paragraaf 5.7 van bovengenoemd boek is af te leiden dat de basis voor het 

referentieveiligheidsniveau zijn oorsprong vindt in de internationale norm IEC 60479 (stroom-tijd 

gevarencurve volgens IEC 60479). Deze curve – maximaal toegestane stroom – bepaalt de mate 

van gevaar voor mens. Uit het overleg met de gezamenlijke netbeheerders is gebleken dat maximaal 

toegestane stroom 37 mA is, volgens de norm IEC 60479. Wat de relatie is tussen deze stroom en 

de voorgestelde foutspanning van 66 V is noch in het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders 

noch in dit boek uitgelegd. De mogelijke invloed van de spanningsgradiënt is evenmin behandeld 

terwijl dit als een belangrijk aspect wordt aangehaald in het overleg met de gezamenlijke 

netbeheerders. 

Op pagina 193 van bovengenoemd boek staat: “Ondanks het feit dat de gevaarlijke invloedsfactor de 

stroomsterkte is en niet de spanning, zijn de beschermingsmaatregelen vaak geformuleerd als een 

spanningsbeperking. Hierbij is gebruik gemaakt van het verband tussen de stroomsterkte en de 

aanraakspanning. Dit wordt gedaan omdat een spanning gemakkelijk meetbaar is. In dit boek wordt 

echter steeds uitgegaan van de stroom door het menselijk lichaam”. De relatie tussen de 

foutspanning (Uf) en de aanraakspanning (Ua) wordt in dit boek behandeld aan de hand van de 

tekening van figuur 5.16. Hierbij is Rm de weerstand van de mens en Rsch de schoeiselweerstand. 
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De bepaling van de lichaamsweerstand wordt gedaan volgens de systematiek van de internationale 

norm IEC 60479. Er wordt gesteld dat de lichaamsweerstand verschilt van persoon tot persoon. De 

norm geeft de weerstanden aan de hand van een statistische bepaling waarbij een onderscheid 

wordt gemaakt tussen de benaderingen van 5%, 50% en 95% van de bevolking. De 5% lijn is de 

veiligste en die wordt dan ook meestal gebruikt.  

De grootte van de stroom door het lichaam is afhankelijk van verschillende factoren: de grootte van 

de aanraakspanning, de wijze van aanraken van de onder spanning staande objecten, de 

lichaamsweerstand, de schoeiselweerstand etc. In het algemeen wordt aangenomen dat de 

lichaamsweerstand bij kinderen twee keer kleiner is dan bij volwassenen. De norm IEC 60479 maakt 

hier geen onderscheid in.  

Uit het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders en de toelichting van het genoemd boek is niet 

gebleken welke maximale stroom
3
 (als eis) wordt gehanteerd en wat in vervolg hierop de relatie met 

de aanraakspanning en de foutspanning is. ACM constateert verder dat de gezamenlijke 

netbeheerders ervan uitgaan dat de schoeiselweerstand Rsch een gebruikelijke waarde van 1000 

ohm heeft. ACM veronderstelt, aan de hand van gegeven toelichting in het betreffende boek dat bij 

een schoeiselweerstand van 0 ohm de foutspanning en aanraakspanning gelijk zullen worden en 

kunnen oplopen tot 66 V. 

Voorts wijst ACM erop dat de internationale norm IEC 60364-4-41:2007 E in artikel 411.3.2.1 in 

combinatie met 411.3.2.3 een afschakeltijd van 5 seconde voorschrijft in het geval er geen 

verwaarloosbare weerstand meer is tussen de “line conductor” en “an exposed-conductive-part or a 

protective conductor”. Dit is een veel striktere eis dan het afschakelen bij een foutspanning van 66 V. 

Tot slot constateert ACM dat deze formulering voor verschillende uitleg vatbaar is. Het woordje “of” 

veronderstelt dat volgens de gezamenlijke netbeheerders  een situatie waarbij een foutspanning van 

hoger dan 66 V (oplopend tot 230 V) toegestaan is, zolang deze situatie zich minder dan 5 seconde 

voordoet. De aanraakspanning (foutspanning) dient naar het oordeel van ACM te worden gelimiteerd 

waardoor de onveiligheid voor mens en dier voorkomen kan worden. Voor wat betreft de afschakelen 

van de kortsluitstromen verwijst ACM naar punt 10 van deze brief (Eenduidige criteria – 

kortsluitvastheid). 

Wegens de geschetste onduidelijkheid over de inhoud van de minimumeisen veiligheid acht ACM dit 

in strijd met artikel 36, eerste lid onder b van de elektriciteitswet. ACM geeft u opdracht de 

voorwaarden zodanig te wijzigen en te motiveren dat deze strijdigheid wordt opgeheven. 

 

                                                        
3
 Tijdens het informeel overleg met de gezamenlijke netbeheerders van 13 april 2016 is gebleken dat stroom van 37 mA 

als maximaal toegestane stroom wordt gehanteerd 
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6. Artikel 6.4.2 – Bedrijfsvoering netten – eis over bedrijfsvoering ontbreekt 

In dit artikel wordt gesproken over “het referentieniveau, waaraan het ontwerp en de aanleg van 

laagspanningsnetten wordt getoetst”. De gezamenlijke netbeheerders hebben in het ingediende 

voorstel geen rekening gehouden met de bedrijfsvoering van de laagspanningsnetten. ACM wijst 

erop dat eenmaal aangelegde netten te allen tijde goed dienen te functioneren. Daarom is het 

noodzakelijk dat er een periodieke controle op het juist functioneren van deze netten wordt 

uitgevoerd. Hoe de netbeheerder deze periodieke controle en het noodzakelijke onderhoud gaat 

inrichten en hoe frequent dat plaats moet vinden bepaalt de netbeheerder zelf.  

In de voorwaarden dient daartoe te worden opgenomen dat netbeheerders de werkwijze – de 

procedures en de daartoe relevante voorschriften voor het netontwerp en de bedrijfsvoering van de 

netten – vaststellen en op passende wijze dienen te publiceren. Nu in de voorwaarden geen rekening 

is gehouden met de bedrijfsvoering, acht ACM het voorstel op dit punt in strijd met artikel 36, eerste 

lid onder b van de elektriciteitswet. ACM geeft u opdracht de voorwaarden zodanig te wijzigen dat 

deze strijdigheid wordt opgeheven. 

 

7. Artikel 6.4.2 – Referentieniveau en tenzij-bepaling 

Tevens wordt in dit artikel gesproken over “referentieniveau”. Niet duidelijk is wat hiermee precies 

wordt bedoeld. Deze term draagt er toe bij dat veiligheidsnormen in het voorgestelde artikel niet 

eenduidig, transparant en toetsbaar zijn vastgesteld. De veiligheidsnormen dienen ondubbelzinnige 

en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar te zijn. Ook de tenzij-bepaling zoals deze thans in dit artikel 

onderdeel is geformuleerd is niet eenduidig, transparant en toetsbaar. ACM acht vorenstaande in 

strijd met artikel 36, eerste lid onder b van de elektriciteitswet. ACM geeft u opdracht de voorwaarden 

zodanig te wijzigen dat deze strijdigheid wordt opgeheven. 

 

8. Artikel 6.4.3 – Verwijzing naar sectornormen/richtlijnen 

In het voorgestelde artikel is opgenomen dat aan 6.4.1 en 6.4.2 is voldaan indien de netbeheerder 

voor het ontwerp en aanleg van het desbetreffende net de in dit artikel opgesomde richtlijnen heeft 

toegepast. ACM toetst niet de juistheid van de inhoud van de richtlijnen van de netbeheerders. Het 

opnemen van zulke voorschriften in de voorwaarden is onwenselijk. Dit voorgestelde artikel is naar 

het oordeel van ACM door het verwijzen naar de inhoud van deze richtlijnen niet eenduidig, 

transparant en toetsbaar. ACM acht dit in strijd met artikel 36, eerste lid onder b van de 

elektriciteitswet. ACM geeft u opdracht de voorwaarden zodanig te wijzigen dat deze strijdigheid 

wordt opgeheven. 

 

9. Artikel 6.4.4 – andere richtlijnen 

In dit voorgestelde artikel wordt aangegeven dat indien de netbeheerder andere richtlijnen hanteert 

dan de in 6.4.3 genoemde, hij moet aantonen welke maatregelen hij heeft genomen zodat ten minste 

een gelijkwaardig aanrakingsveiligheidsniveau is bereikt. ACM constateert dat ook in dit artikel wordt 

verwezen naar richtlijnen en verwijst naar haar standpunt en de opdracht onder artikel 6.4.3. 

Dit artikel is daarmee in zijn geheel niet eenduidig, transparant en toetsbaar. ACM acht dit in strijd 

met artikel 36, eerste lid onder b van de elektriciteitswet. ACM geeft u opdracht de voorwaarden 

zodanig te wijzigen dat deze strijdigheid wordt opgeheven. 
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Overige onderwerpen 

Naast een aantal onderwerpen die direct gerelateerd zijn aan de inhoud van het voorstel van de 

gezamenlijke netbeheerders volgt hierna nog een aantal onderwerp die ACM belangrijk vindt voor 

het stellen van de minimale eisen voor de veiligheid van de laagspanningsnetten. 

 

10. Eenduidige criteria – kortsluitvastheid 

De gezamenlijke netbeheerders hebben in het ingediende voorstel onvoldoende rekening gehouden 

met de minimale eisen voor de veiligheid van de laagspanningsnetten. Naast de afbakening van de 

maximale aanraakspanning en de maximale afschakeltijd hoort hier de eis over de kortsluitvastheid 

van de netten (en aansluitingen) ook thuis. De niet kortsluit vaste onderdelen van de aansluiting van 

de netbeheerder kunnen een gevaar vormen voor de aangeslotenen (explosiegevaar). Daarom 

dienen alle netten en aansluitingen kortsluit vast te zijn. Hiervan is een uitzondering mogelijk indien 

de netbeheerder kan aantonen dat het niet hebben van kortsluit vaste onderdelen niet leidt tot 

onveiligheid van mens en dier.   

ACM acht thans het ontbreken van een bepaling met betrekking tot de kortsluitvastheid in strijd met 

artikel 36, eerste lid onder b van de elektriciteitswet. ACM geeft u in overweging uw standpunt 

uitgebreid te motiveren en met feiten te onderbouwen hoe om te gaan met de kortsluitvastheid van 

de laagspanningsnetten. Bij het uitblijven van een dergelijke motivatie en onderbouwing geeft ACM u 

opdracht de voorwaarden zodanig te wijzigen dat deze strijdigheid wordt opgeheven . 

 

11. Onderscheid risico- en overige gebieden 

In aanvulling op punt 4 (Minimumeisen veiligheid) constateert ACM dat de gezamenlijke 

netbeheerders in het ingediende voorstel geen onderscheid hebben gemaakt tussen de risico- en 

overige gebieden. ACM heeft in brief van ACM/DE/2014/207469 aangegeven dit onderscheid 

wenselijk te vinden. U heeft hier geen gehoor aan gegeven, noch een motivering gegeven waarom u 

geen rekening houdt met risicogebieden. 

De algemeen geaccepteerde normen als ISO normen (IEC 60364) en NEN normen (NEN 1010) 

maken onderscheid door maximaal toegestane aanraakspanning te beperken tot 25 V voor 

risicogebieden. ACM constateert dat in werkplaatsen van de netbeheerders een maximaal 

toegestane aanraakspanning van 25 V wordt gehanteerd
4
. In betreffend voorbeeld stelt TenneT als 

eis: “In werkplaatsen of vergelijkbare locaties mag de toelaatbare aanraakspanning niet hoger 

worden dan 25 Volt.” ACM ziet een grote discrepantie tussen de strenge eis voor de werkplaatsen 

waar onderrichte en geïnstrueerde mensen zich bevinden, voorzien met de veiligheidskleding en – 

schoeisel, èn de locaties op openbare terreinen als scholen, parken, kinderspeelplaatsen, 

speeltuinen, zwembaden en pleinen waar redelijkerwijs verwacht kan worden dat kinderen en/of 

volwassenen met de blote voeten lopen en waar dieren zich kunnen bevinden. 

 

                                                        
4
 http://www.rvo.nl/sites/default/files/sn_bijlagen/bep/60-Hoogspanningsverbindingen/Randstad-380-kV-

Noordring/Fase1/4_Aanvragen/aanvullingenaugustus/A6.pdf 
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In een rapport
5
 van Movares werd een oordeel gevormd over de hoogte van de aanraakspanning. 

Movares stelt: “Voor de veilige waarde van de aanraakspanning zou 50V genomen moeten worden; 

dit sluit aan bij andere normen en leidt met voorzichtige aannames niet tot stromen door het lichaam 

die hartfibrilatie kunnen veroorzaken. Een uitzondering betreft locaties waar lopen op blote voeten 

aannemelijk kan worden geacht, zoals parken, schoolpleinen en vergelijkbare locaties. Hiervoor 

wordt een veilige spanning van 25V aanbevolen.” ACM kan zich vinden in deze visie van Movares en 

vindt het mede gezien redelijk en wenselijk om een onderscheid te maken tussen de risicogebieden 

(aanraakspanning niet hoger dan 25 V) en overige gebieden (aanraakspanning niet hoger dan 50 V). 

 

ACM is thans dan ook van oordeel dat het in strijd is met artikel 36, eerste lid, onder b van de 

Elektriciteitswet om geen onderscheid te maken in de maximaal toegestane aanraakspanning tussen 

de risico- en overige gebieden. ACM geeft u in overweging uw standpunt uitgebreid te motiveren en 

met feiten te onderbouwen waarom dit onderscheid niet wenselijk is. Bij het uitblijven van een 

dergelijke motivatie en onderbouwing geeft ACM u opdracht de voorwaarden zodanig te wijzigen dat 

deze strijdigheid wordt opgeheven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5
 Onderzoeksrapport Movares, kenmerk 102941/55, p. 22 


