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Netbeheer Nederland Spanningskwaliteit

Inleiding
Deze brochure is bedoeld voor de consument en geeft een toelichting op het begrip “spanningskwaliteit”. Er wordt antwoord
gegeven op vragen als: Wat is spanningskwaliteit? Wat kunt u doen bij klachten? En wat doet uw netbeheerder op dit gebied?
Elektriciteit moet voldoen aan een bepaalde kwaliteit, deze wordt in vakjargon aangeduid als “spanningskwaliteit”.
De spanningskwaliteit van de Nederlandse elektriciteitsnetten behoort tot de beste ter wereld. Een belangrijk doel van
de netbeheerder is om ervoor te zorgen dat de spanning nu, maar ook in de toekomst goed blijft.

Wat is spanningskwaliteit?
Thuis en op kantoor bent u aangesloten op het laagspanningsnet. In Nederland is de hoogte van de spanning in dit net
ongeveer 230 Volt met een frequentie van 50 Hertz. Om uitval van of beschadiging aan apparatuur bij u te voorkomen,
zijn er regels (normen) gemaakt die grenzen stellen aan de maximale afwijking van de spanning. Apparatuur, zoals TV,
computers, boormachines enz. moet zo zijn ontworpen dat die binnen deze grenzen goed werken. Dit geldt ook voor
apparatuur met een CE-markering.
De spanningskwaliteit op een aansluitpunt wordt gekenmerkt door verschillende spanningsverschijnselen. De belangrijkste
verschijnselen zijn: langzame spanningsvariatie, snelle spanningsvariatie, spanningasymmetrie, harmonische vervorming
en spanningsdips. Op de volgende bladzijde wordt kort ingegaan op de mogelijke oorzaken en gevolgen van deze
verschijnselen. Op de aansluiting in de meterkast (het zogenaamde aansluitpunt) moet de spanning voldoen aan de
Europese norm NEN-EN 50160. Daarnaast gelden in Nederland diverse aanvullende eisen die door het ministerie van
Economische Zaken in de Netcode Elektriciteit zijn vastgelegd. De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM)
bewaakt naleving van deze eisen.

Wat kunt u doen bij klachten?
De netbeheerder is verantwoordelijk voor een goede spanningskwaliteit in het elektriciteitsnet. De verantwoordelijkheid
van de netbeheerder loopt tot aan het aansluitpunt (de hoofdbeveiliging). De installatie achter de elektriciteitsmeter is
uw eigen verantwoordelijkheid. Apparatuur in uw installatie kan bijdragen aan een verstoring van de spanningskwaliteit
bij uzelf maar misschien ook wel bij uw buren. Als u spanningsklachten heeft, ga dan eerst na of het niet aan uw eigen
installatie of apparatuur ligt. U kunt hierbij de hulp van uw installateur inschakelen. Wanneer u zeker weet dat uw
installatie niet de oorzaak van het probleem is, kunt u contact opnemen met uw netbeheerder. Zij start dan een
onderzoek en voert indien van toepassing metingen uit om de spanningskwaliteit vast te stellen.
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Meer weten?
De brochure geeft een beknopte beschrijving van
het vakgebied spanningskwaliteit. Meer informatie
over het onderwerp spanningskwaliteit kunt u onder
andere vinden in:
•M
 ovares, Spanningskwaliteit in Nederland. Uitgave:
Netbeheer Nederland.
• S jef Cobben, Jan Luttjehuizen, Power Quality - Over
spanning, stroom en hun interactie. Uitgave: SDU.
• Online kennisbank Power Quality. Uitgave: Cobouw.
• Netcode Elektriciteit. Uitgave: ACM.
•N
 EN-EN 50160: Spanningskarakteristieken in openbare
elektriciteitsnetten. Uitgave: NEN.
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