
Welke use cases zijn goedgekeurd? 
  

1. Storingslokalisatie – het opsporen van storingen  

Netbeheerders hebben monteurs met verschillende expertises. Wanneer één klant een storing meldt 

dan wordt er een monteur ingezet die de expertise heeft voor een storing in de meterkast. Wanneer 

de monteur er bij aankomst achter komt dat de hele straat of buurt deze storing ervaart, dan moet 

er een monteur met andere vaardigheden ingezet worden. Dit kan efficiënter. Door data uit de 

slimme meter in te zetten, lokaliseren netbeheerders sneller de daadwerkelijke storing. Het is zelfs 

mogelijk om een storing te vinden voordat er een melding is gemaakt door (meerdere) klanten. Met 

deze informatie kan direct de juiste monteur op pad gaan en kan er gerichter worden gewerkt. 

Hiermee verkorten we de storingsduur. Ook kunnen netbeheerders de klanten beter informeren over 

de storing en de storingsduur. In onderstaande afbeelding is te zien hoe de netbeheerders dit kunnen 

zien. De groene bolletjes geven elektriciteitsaansluitingen weer die goed werken. Aansluitingen met 

een storing worden met een rood bolletje weergegeven. De grijze bolletjes zijn de aansluitingen 

zonder slimme meter of met een slimme meter die door de klant administratief uitgezet is (dit kan 

een klant aangeven bij zijn regionale netbeheerder). De netbeheerder zal dit plaatje opvragen 

wanneer een klant een storing meldt. In de toekomst wordt het naar verwachting mogelijk dat een 

meter zelf de storing meldt, zonder dat er een actie van de klant vereist is. Tijdens een storing heeft 

de netbeheerder verder geen technische gegevens nodig: alleen of de meter op dat moment wel of 

geen spanning heeft (ca. 230 Volt in de normale situatie). 

 



2. Borgen gewenste spanning bij klanten – voorkomen en oplossen van spanningsproblemen 

Spanningsproblemen in laagspanningsnetten komen steeds vaker voor door de toegenomen 

belasting van het elektriciteitsnet. Dit komt onder andere door de toename van het aantal 

warmtepompen, elektrische voertuigen, elektrisch koken en opwek door zonnepanelen. Het doel van 

deze use case is het borgen van de spanning op het laagspanningsnet zodat deze binnen de +/- 10% 

bandbreedte van 230V spanning uit de Netcode Elektriciteit blijft.  

Periodiek uitlezen slimme meter 

Om de spanning te controleren, leest de netbeheerder periodiek zogenaamde ‘events’ uit, uit de 

slimme meter. Een event is een gebeurtenis die ervoor zorgt dat een teller in de slimme meter wordt 

opgehoogd. Wanneer een slimme meter wordt opgehangen staan alle events op 0. Drempelwaarden 

van events worden vooraf geprogrammeerd. De gebruikte events in deze use case zijn: het 

onderspanningsevent en het overspanningsevent. Een mogelijk onderspanningsevent is dat de 

spanning voor meer dan 30 seconden onder de 207 volt blijft. De teller zal dan met 1 ophogen. Door 

events bijvoorbeeld 1 keer per kwartaal te analyseren en de stand aan het begin van het kwartaal te 

vergelijken met de stand aan het eind van het kwartaal, kan de netbeheerder zien dat er bijvoorbeeld 

100 events zijn opgetreden en dat er iets aan de hand is met de spanningskwaliteit van deze klant.   

Controleren met directe aanleiding 

Alleen wanneer events daartoe aanleiding geven, mag de netbeheerder voor maximaal 10 dagen de 

gemiddelde 10-minutenspanning van een slimme meter en het teruglevertelwerk uitlezen. Daarmee 

kan worden bepaald op welke momenten de spanning buiten de grenzen komt en hoe ernstig het 

probleem is. Doordat dit van een afstand kan worden uitgelezen, hoeft er geen monteur meer langs 

te gaan bij de klant om een meetinstrument te plaatsen en (na 10 dagen) weer te verwijderen.  

Voorbeeld van events in de periode 5-11-2022 tot 12-11-2022 

 

De waarde “50” voor de schuine streep onder fase L1 is het aantal events in de periode van 5 t/m 12 

november 2022. Deze klant heeft meer dan 50 spanningspieken gehad. Dat betekent dat op fase L1 

in totaal 50 keer de spanning voor meer dan 30 seconden te hoog is geweest en de omvormer van de 

zonnepanelen vrijwel zeker is uitgevallen. De ingestelde bovengrens van het spanningsniveau 

verschilt per netbeheerder. Bij Enexis is dit 248 volt, bij Stedin 249 volt en bij Liander 250 volt. De 

waarde achter de schuine streep (3383) is het aantal spanningspieken sinds de slimme meter is 

geïnstalleerd. De netbeheerder ziet hieraan dat er een actueel probleem is, dat al langer speelt.   

 

 



 

Hier ziet u hoe de netbeheerder de informatie kan zien. In dit voorbeeld is te zien dat zodra de 

spanning in het laagspanningsnetwerk oploopt richting de 250V, de zonnepanelen van de klant niet 

meer terugleveren.  

Het uitlezen helpt bij het bepalen van de maatregel die de netbeheerder moet nemen om 

spanningsproblemen eventueel op te lossen. Denk daarbij aan het vervangen van een 

laagspanningskabel of het plaatsen van een extra distributiestation.  

3. Controleren zonder directe aanleiding 

De netbeheerder kan ook zonder directe aanleiding vanuit events het laagspanningsnet controleren 

op de gewenste spanning. Dan wordt maximaal 1 keer per seizoen voor maximaal 10 dagen de 

gemiddelde 10-minutenspanning (exclusief teruglevertelwerk) uitgelezen. Ook dit gebeurt op 

afstand. 

 


