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Oktober 2022-1  

SPANNINGSAFHANKELIJKE AARDLEKAUTOMATEN TOEGESTAAN? 

 

Inleiding 

Deze uitgave van Nieuws1010 handelt over de toepassing van spanningsonafhankelijke- en spannings-

afhankelijke aardlekautomaten volgens NEN-EN-IEC 61009. 

Onder een aardlekautomaat wordt verstaan een aardlekschakelaar met ingebouwde overstroom-

beveiliging. NEN-EN-IEC 61009 geeft in Deel 1: “Algemene bepalingen”, eisen waaraan spannings- 

onafhankelijke- en spanningsafhankelijke aardlekschakelaars met ingebouwde overstroombeveiliging 

(hierna: ook aardlekautomaat genoemd) voor huishoudelijk en dergelijk gebruik moeten voldoen. 

In Deel 2-1 van NEN-EN-IEC 61009 zijn, voor de toepasbaarheid voor aardlekautomaten waarvan de 

werking onafhankelijk is van de netspanning, bepalingen opgenomen. Voor aardlekautomaten waar-

van de werking afhankelijk is van de netspanning, zijn hiervoor bepalingen opgenomen in Deel 2-2 van 

deze norm. 

 

 
 

 

Over de toepasbaarheid van spanningsafhankelijke aardlekautomaten die onder Deel 2-2 van NEN-

EN-IEC 61009 vallen is in de media en in Nieuws1010 (Nieuws1010-Februari 2022-1 en Nieuws1010-April 

2022-1) al de nodige aandacht besteed. 

Aanvullend hierop, onderstaand een uitleg over de werking van de betreffende spanningsonafhan-

kelijke en spanningsafhankelijke aardlekautomaten. Daarnaast is een historisch overzicht met betrek-

king tot de toepassing en de voorwaarden volgens NEN 1010 en het Bouwbesluit opgenomen. 

 

24-12-2022 19:01 

Figuur 1, indeling NEN-EN-IEC 61009 
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Werkingsprincipe van spanningsonafhankelijke aardlekbeveiliging 

 
 

Als er in een installatie volgens figuur 2 door een aardfout een stroom naar aarde gaat lopen zijn de 

stromen door de fase en de nul niet meer gelijk aan elkaar en ontstaat er een verschilstroom. Door 

deze verschilstroom vormt zich een magnetisch veld waardoor in de spoel van de aardlekautomaat 

een spanning wordt geïnduceerd. 

Als de spanning in de spoel de referentiewaarde heeft bereikt, zal door het tripmechanisme de aard-

lekschakelaar worden uitgeschakeld. 

 

Werkingsprincipe van spanningsafhankelijke aardlekbeveiliging 

 
  

Figuur 2, spanningsonafhankelijke aardlekbeveiliging   

Figuur 3, spanningsafhankelijke aardlekbeveiliging met het voedende net als hulpspanningsbron 
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Anders dan bij een spanningsonafhankelijke aardlekbeveiliging, is de spanningsafhankelijke aardlek-

beveiliging voorzien van versterker die voor zijn werking op een elektrische voeding moet zijn aange-

sloten. 

Als er in een installatie volgens figuur 3 door een aardfout een stroom naar aarde gaat lopen zijn de 

stromen door de fase en de nul niet meer gelijk aan elkaar en ontstaat er een verschilstroom. Door 

deze verschilstroom vormt zich een magnetisch veld waardoor in de spoel van de aardlekautomaat 

een spanning wordt geïnduceerd. 

De in de spoel geïnduceerde spanning genereert, in de op de spoel aangesloten versterker, een 

“tripspanning”. Wanneer deze tripspanning de referentiewaarde heeft bereikt, zal door het tripme-

chanisme de aardlekschakelaar worden uitgeschakeld. 

 

HISTORISCH OVERZICHT EISEN AAN SPANNINGSAFHANKELIJKE AARDLEKAUTOMATEN  

Voorschriften voor de toepassing van spanningsafhankelijke- en spanningsonafhankelijke aardaard-

lekschakelaars in elektrisch installaties zijn opgenomen in NEN 1010.  

Het Bouwbesluit schrijft voor dat voorzieningen voor het afnemen en het gebruiken van elektrische 

energie veilig moeten zijn. Daarom moeten elektrische Installaties volgens dit besluit aan de veiligheids-

bepalingen van NEN 1010 voldoen. 

Hiervoor geldt dat de installatie tenminste moet voldoen aan de eisen uit NEN 1010:1962. Deze eisen 

zijn volgens het Bouwbesluit het absolute minimum. 

Tabel 1 geeft een overzicht vanaf wanneer volgens NEN 1010 spanningsafhankelijke aardlekautoma-

ten voor foutbescherming en aanvullende bescherming zijn toegelaten. 

 

 
 

1) Toegelaten indien foutbescherming is verzekerd (gewaarborgd) bij een defect aan de hulpspanningsbron 

of in installaties die worden bediend, beproefd en geïnspecteerd door voldoend onderrichte personen 

(BA4) of vakbekwame personen (BA5). 

 

Tabel 1 Tabel 1 
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NEN 1010:1962 t/m 1985 

Tot 1988 werden in NEN 1010 geen eisen gesteld aan het gebruik van spanningsafhankelijke aardlek-

schakelaars voor foutbescherming door automatische uitschakeling van de voeding. 

 

NEN 1010:1988 t/m NEN 1010:2015 

In NEN 1010:1988 worden voor het eerst in NEN 1010 aan de toepassing van spanningsafhankelijke 

aardlekschakelaars voor foutbescherming door automatische uitschakeling van de voeding eisen 

gesteld. 

Dit type aardlekschakelaar werd toen aardlekbeveiliging met elektrische voeding genoemd. 

De NL toelichting bij bepaling 532.2.2.2 van deze norm geeft aan dat een voorbeeld van dit type 

aardlekbeveiliging een elektronische aardlekbeveiliging is die wordt gevoed door een hulpspanning 

afkomstig van een andere voedingsbron dan die van de te beveiligen stroomketen. 

 

 

 

 

 

Géén eisen aan spanningsafhankelijke aardlekbeveiligingen voor aanvullende bescherming 

Aan het gebruik van spanningsafhankelijke aardlekbeveiligingen, met als elektrische voeding een 

hulpspanningsbron, die niet automatisch uitschakelen bij een defect in deze voeding, worden voor de 

toepassing voor aanvullende bescherming géén eisen gesteld. 

Dit geldt ook voor aardlekautomaten volgens NEN-EN-IEC 61009. 

 

Tot 1988 géén eisen aan spanningsafhankelijke aardlekbeveiligingen voor foutbescherming  

Aan het gebruik van spanningsafhankelijke aardlekbeveiligingen, met als elektrische voeding een 

hulpspanningsbron, die niet automatisch uitschakelen bij een defect in deze voeding waren, ook voor 

de toepassing voor foutbescherming tot 1988, geen eisen gesteld.  

  

Figuur 4, spanningsafhankelijke aardlekbeveiliging met hulpspanningsbron anders dan de voedingsbron van 

de te beveiligen stroomketen 
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Na 1988 eisen aan spanningsafhankelijke aardlekbeveiligingen voor foutbescherming 

Bij toepassing van spanningsafhankelijke aardlekbeveiligingen moest, vanaf 1988 bij een defect in de 

elektrische hulpspanningsvoeding, foutbescherming gewaarborgd zijn.  

Deze eis gold niet voor aardlekbeveiligingen opgenomen in installaties die werden bediend, beproefd 

en geïnspecteerd door voldoend onderrichte personen (BA4) of door bevoegde personen of verant-

woordelijk deskundigen (BA5).  

Verondersteld werd dat door deze eis, de aanwezigheid van de voor de werking van de aardlekbe-

veiliging benodigde elektrische hulpspanningsvoeding gewaarborgd was. 

Om er voor te zorgen dat bij een defect in de hulpspanningsvoeding foutbescherming door automa-

tische uitschakeling van de voeding was gewaarborgd, kon ook een aardlekschakelaar met een in-

gebouwde overstroombeveiliging (aardlekautomaat) in combinatie met een voldoende lage weer-

stand van de foutstroomketen worden toegepast (zie figuur 6). Hierna wordt, gemakshalve, deze weer-

stand RA genoemd. 

 

Elektrische voeding voor hulpspanning vanuit de installatie 

De CLC (CENELEC) toelichting bij bepaling 531.2.2.1 van NEN 1010:1996-2005 (5e druk), geeft aan dat 

de elektrische voeding, in plaats vanuit een afzonderlijke hulpspanningsbron, ook mag zijn betrokken 

uit de installatie waarin de aardlekbeveiliging is opgenomen. 

Van deze techniek werd door HOLEC, sinds de introductie van de aardlekautomaat “Alamat” (begin 

jaren zeventig), al gebruik gemaakt.  

 

 

 

Om te voorkomen dat bij een onderbreking van de nul aan de voedende zijde de “Alamat” niet zou 

werken, was hiervoor een “aarddraadje” (FE) aangebracht. Dit met als doel dat bij een eventuele 

onderbreking van de nul aan de voedende zijde, de aardlekautomaat via de fase en aarde zou blij-

ven werken. 

  

Figuur 5, spanningsafhankelijke aardlekbeveiliging met het voedende net als hulpspanningsbron 
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Aarddraadje (FE) 

Omdat uit onderzoek was gebleken dat de kans op onderbreking van de nul nihil was, heeft de fabri-

kant destijds, in overleg met de KEMA, het “aarddraadje” (FE) laten vervallen (Bron: Eaton). 

Een spanningsafhankelijke installatieautomaat volgens NEN-EN-IEC 61009 voor huishoudelijk en derge-

lijk gebruik wordt niet vanuit een afzonderlijke externe hulpspanningsbron gevoed. Deze wordt inwen-

dig in de automaat gevoed door de spanning uit de installatie waarin de aardlekbeveiliging is opge-

nomen.  

Door het ontbreken van de afzonderlijke externe hulpspanningsbron, de daarvoor benodigde aan-

sluitleidingen en de daarin opgenomen beveiligingstoestellen is de kans op een defect van de 

hulpspanningsvoeding verwaarloosbaar klein.  

 

Bediening, beproeving en inspectie van aardlekautomaten volgens NEN-EN-IEC 61009  

Aardlekautomaten volgens NEN-EN-IEC 61009 voor huishoudelijk en dergelijk gebruik worden niet ge-

voed vanuit een afzonderlijk externe hulpspanningsbron. 

Daarom is de eis uit NEN 1010 voor bediening, beproeving en inspectie door voldoend onderrichte 

personen (BA4) of vakbekwame personen (BA5), op deze installatieautomaten niet van toepassing.  

 

WAARBORGEN VAN FOUTBESCHERMING INGEVAL VAN EEN DEFECT AAN DE HULPSPANNINGSBRON 

1. Foutbescherming gewaarborgd door overstroombeveiliging (installatieautomaat)  

Als er in een installatie volgens figuur 6, door een aardfout een stroom naar aarde gaat lopen bedraagt 

deze stroom minimaal 80 A (230 V : 2,88 Ω ). 

 

  

 Figuur 6, spanningsafhankelijke aardlekautomaat met het voedende net als hulpspanningsbron 
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Voor de ingebouwde 16 A overstroombeveiliging (installatieautomaat), die van het type B is, geldt dat 

deze automaat bij 5 x Inom (80 A) binnen 0,1 s magnetisch moet uitschakelen. 

Hierdoor is in geval van een defect aan de elektrische voeding van de aardlekbeveiliging, bijvoor-

beeld door een onderbreking van de nul aan de voedende zijde van de aardlekautomaat, foutbe-

scherming door automatische uitschakeling van de voeding door de overstroombeveiliging gewaar-

borgd. 

 

Kans op onderbreking van de nul 

Onderbreking van de nul aan de voedende zijde van de aardlekautomaat zou in een bijzondere 

situatie kunnen ontstaan in: 

• het net van de netbeheerder of  

• het gedeelte van de installatie vanaf de kWh-meter tot de onderzijde van de aardlekautomaat in 

de groepenkast. 

 

Het net van de netbeheerder 

Het Nederlandse energienet blijft één van de betrouwbaarste ter wereld. In 2020 hadden huishoudens 

en zakelijke gebruikers gemiddeld 21 minuten geen stroom en 62 seconden geen gas, als gevolg van 

storingen; een betrouwbaarheid van ruim 99,99 procent (Bron: Netbeheer Nederland). 

 

 

 

 

Nederlandse laagspanningsnetten zijn, in tegenstelling tot in de ons omringende landen, vrijwel niet 

bovengronds uitgevoerd. Hierdoor is de kans op onderbreking van de nul in het net van de netbeheer-

der nihil. 

De kans op onderbreking van de nul in het gedeelte van de installatie vanaf de kWh-meter (plaats 

van overgang) tot de onderzijde van de aardlekautomaat in de groepenkast is, bij een volgens de 

normen geïnstalleerde en bij opleving geïnspecteerde installatie, eveneens nihil. 

 Afbeelding 1, 

 Voorbeeld van een bovengronds laagspanningsnet 
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Overigens zou, bij een onderbroken nulleiding, in tegenstelling tot een onderbroken beschermingslei-

ding, de onderbreking worden gedetecteerd, doordat onder andere de verlichting en de TV niet meer 

werkt. 

 

2. Foutbescherming gewaarborgd door selectieve aardlekbeveiliging  

Als er in een installatie volgens figuur 7 door een aardfout een stroom naar aarde gaat lopen bedraagt 

deze stroom ca. 1,4 A (230 V : 166 Ω). 

De in de spanningsafhankelijke aardlekautomaat ingebouwde 16 A overstroombeveiliging die van het 

type B is zal, omdat de foutstroom minder dan 80 A (5 x Inom) bedraagt, voor foutbescherming bij een 

stroom van 1,4 A niet uitschakelen.  

Het voor foutbescherming niet tijdig kunnen uitschakelen met een overstroombeveiliging kan  het 

geval zijn bij installaties volgens het TT-stelsel met een hoge waarde van de weerstand (RA) tussen de 

metalen gestellen en aarde. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in gebieden met zand- of grindgronden. 

Hierdoor is bij een defect aan de elektrische voeding van de aardlekbeveiliging, foutbescherming 

door de ingebouwde 16 A overstroombeveiliging van het type B niet gewaarborgd. 

In een dergelijke situatie kan, als de bedrijfsvoering dit toelaat, voor foutbescherming aan de 

voedende zijde van de spanningsafhankelijke aardlekautomaten een selectieve aardlekschakelaar 

van bijvoorbeeld 300 mA worden toegepast. 

 

 

  

Doordat een 300 mA aardlekschaleaar bij 1,4 A wel uitschakelt is, in geval van een defect aan de 

elektrische voeding van de aardlekbeveiliging, foutbescherming door automatische uitschakeling van 

de voeding door de selectieve 300 mA aardlekschakelaar gewaarborgd. 

 

 

Figuur 7, selectieve 300 mA aardlekschakelaar verzekert foutbescherming 
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NEN 1010:2020 

NEN 1010:2020 is op 1 april 2021 gepubliceerd. Op dit moment (november 2022) is deze norm via het 

Bouwbesluit nog niet aangewezen. 

NEN 1010:2020 is in beginsel een vertaling van de Europese installatievoorschriften voor laagspanning, 

vastgelegd in de HD 60364-reeks. 

 

Relatie tussen IEC-normen, Europese normen en nationale normen 

De mondiale normen met betrekking tot de elektrotechniek worden opgesteld onder de verantwoor-

delijkheid van de International Electrotechnical Commission (IEC). 

De Europese normen en harmonisatiedocumenten worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid 

van het European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC). 

De nationale normen, ten slotte, worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het Nederlands 

Elektrotechnisch Comité (NEC). 

 

 
 

 

Bij de implementatie van de HD-IEC 60364-reeks in NEN 1010:2020 is het door NEC vastgestelde beleid 

gevolgd om Europese normen en harmonisatiedocumenten en IEC-normen zo veel mogelijk ongewij-

zigd over te nemen als Nederlandse norm. 

De voorschriften in NEN 1010:2020 voor toestellen met aardlekbeveiliging zijn overgenomen uit het 

HD 60364-5-531:2015.  

 

Afbeelding 2, overzicht van de relatie tussen mondiale-, Europese- en nationale normen 
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Daarbij is het nationale comités toegestaan van bepalingen in HD 60364-5-53:2015 af te wijken. Natio-

nale afwijkingen van bepalingen in HD 60364-5-53:2015 zijn als “Special National Condition” (SNC) in 

het betreffende document opgenomen in Annex ZA. Special National Conditions zijn normatief. 

 

Afwijkingen van HD 60364-5-53:2015 in NEN 1010:2020 

Van de bevoegdheid om van de bepalingen in HD 60364-5-53:2015 af te wijken is door NEC 64 onder 

andere gebruik gemaakt bij de bepalingen 531.3.4.1 en 531.3.4.2. 

Deze bepalingen uit HD 60364-5-53:2015 schrijven voor dat: 

 

 

Dit betekent dat volgens HD 60364-5-53:2015 toestellen voor aardlekbeveiliging zonder en met geïnte-

greerde overstroombeveiliging  (aardlekschakelaars en aardlekautomaten) in beginsel spanningson-

afhankelijk moeten zijn.  

  

http://www.meer1010.nl/


 

Hoewel Van der Meer Advies Opleiding & Installatie B.V. met grote zorgvuldigheid de inhoud van dit document heeft samengesteld, is zij op geen 

enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik en 

de toepassing van de in Nieuws1010 gepresenteerde informatie. Gehele of gedeeltelijke overname, verspreiding of doorgeleiding van dit document is 

zonder toestemming van Van der Meer Advies Opleiding en Installatie B.V. niet toegestaan 
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Special National Condition (SNC) 

Zoals hiervoor is aangegeven heeft NEC 64 van de bevoegdheid gebruik gemaakt om van de bepa-

lingen 531.3.4.1 en 531.3.4.2 in HD 60364-5-53:2015 af te wijken. Zie onderstaand fragment uit Annex ZA 

uit HD 60364-5-53:2015. 

 

 

In Annex ZA van HD 60364-5-53:2015, die normatief is, is aangegeven dat voor Nederland, net zoals in 

het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Noorwegen, naast spanningsonafhankelijke aardlekschakelaars en 

aardlekautomaten, ook spanningsafhankelijke aardlekschakelaars en aardlekautomaten volgens IEC 

61008-2-2 en IEC 61009-2-2 mogen worden toegepast. 

Het Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) is verantwoordelijk voor de implementatie van de be-

treffende Europese en mondiale normen en aanvullende Nederlandse normproducten in NEN 1010.     

Het NEC heeft de voor Nederland geldende normatieve “Special National Conditions” (SNC’s) uit 

Annex ZA van HD 60364-5-53:2015, voor de bepalingen 531.3.4.1 en 531.3.4.2, niet in NEN 1010:2020 

geïmplementeerd. 

 

Correctieblad bij NEN 1010:2020 

MEER1010 gaat ervanuit dat door NEC, via een correctieblad, in NEN 1010:2020 de voor Nederland 

geldende normatieve “Special National Conditions” (SNC’s) uit Annex ZA van HD 60364-5-53:2015 voor 

de bepalingen 531.3.4.1 en 531.3.4.2 alsnog worden opgenomen.  

-///- 

Tabel 1 Tabel 2, overzicht van NL-afwijkingen van de bepalingen 531.3.4.1 en 531.4.3.2 van HD 60364-5-531 
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