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Terugblik

 Post HBO-E

 Inschrijvingen volgeboekt!

 Bouwbesluit 2012

 Ministerie BZK – TVVL – KIEN – ….. 

 NEN1010

 NEC 64-TC vertegenwoordiging TVVL

NEN 1010:2015+C1:2016

Wat betekenen de wijzigingen van 

NEN 1010 voor uw vakgebied?

Toepassing van vierpolige aardlekschakelaars 30 mA 

Eenfase-eindgroepen 

aangesloten achter een 

vierpolige 30 mA aardlek-

schakelaar

Is het aansluiten van eenfase-

eindgroepen achter een 

vierpolige aardlekschakelaar 

met een toegekende 

aanspreekstroom van ten 

hoogste 30 mA WEL of NIET 

meer toegelaten?

Rubriek 531.2 - Inleiding (1)
Toestellen voor foutbescherming door automatische uitschakeling van de voeding

• Rubriek 531.2

Deze rubriek, waarvan de ter discussie staande bepaling

n 531.3.1.2 deel uitmaakt,  handelt over de toepassing van 

foutbescherming door automatische uitschakeling van de 

voeding met behulp van aardlekschakelaars.
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Rubriek 531.2 - Inleiding (2)
Toestellen voor foutbescherming door automatische uitschakeling van de voeding

• Rubriek 415.1

Deze rubriek handelt alleen over de toepassing van

aardlekschakelaars voor aanvullende bescherming. 

• Hoewel rubriek 531.2 hierop geen betrekking heeft wordt

in de hierna gegeven uitleg wel de toepassing van vierpolige 

aardlekschakelaars voor aanvullende bescherming van 

eenfase-eindgroepen besproken.

Onderwerpen
Module 01 - NEN 1010 in relatie tot wet- en regelgeving

Voor foutbescherming door 

automatische uitschakeling 

van de voeding kunnen 

worden toegepast:

 Beveiligingstoestellen tegen 

overstroom (smeltveiligheden 

en automaten) volgens 531.1

 Toestellen voor aardlek-

beveiliging volgens 531.2

Foutbescherming door automatische uitschakeling van de voeding
531.2 Toestellen voor aardlekbeveiliging

0,3 A
I∆n 0
T

Vierpolige toestellen voor aardlekbeveiliging met een toege-
kende aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA kunnen voor de
beveiliging van eenfase-eindgroepen worden toegepast voor:

Foutbescherming door automatische uitschakeling van de voeding
n 531.2.1./C1: Toestellen voor aardlekbeveiliging

• Foutbescherming door automatische

uitschakeling van de voeding volgens

rubriek 411 (indirecte aanraking) en

• Aanvullende bescherming volgens

rubriek 415 (o.a. directe aanraking,

zorgeloosheid van de gebruiker)

Foutbescherming door automatische uitschakeling van de voeding
531.2.1.3: Toestellen voor aardlekbeveiliging

(…) Het aansluiten van eenfase-eindgroepen op een vierpolig 
toestel voor aardlekbeveiliging met een toegekende 
aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA is niet toegelaten. 
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30 mA

4

30 mA

4

Niet meer dan 4 eindgroepen per 
RCD ≤ 30 mA

Bij uitbreiding niet meer dan 4 
eindgroepen per RCD ≤ 30 mA

R ≤ 166 Ω

Foutbescherming door automatische uitschakeling van de voeding
531.2.1.3/C1 Toestellen voor aardlekbeveiliging

(…) Het aansluiten van eenfase-eindgroepen op een vierpolig 
toestel voor aardlekbeveiliging met een toegekende 
aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA wordt afgeraden. (…)
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30 mA
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30 mA

4

Niet meer dan 4 eindgroepen per 
RCD ≤ 30 mA

Bij uitbreiding niet meer dan 4 
eindgroepen per RCD ≤ 30 mA

R ≤ 166 Ω

Waarschuwing en juridische consequenties volgens NEN (1/3)

Bron: https://www.nen.nl/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuwsoverzicht.htm                15-08-2016 

(…) “Over het verbod in de NEN1010:2015 art.531.2 om éénfase

eindgroepen achter een 4-polige aardlekschakelaar te plaatsen

is veel discussie ontstaan. Dit was enerzijds vanwege het hoge

theoretische karakter en de te verwaarloze kans op letsel en

anderzijds door de grote impact op bestaande installatie-

concepten waar deze opstelling veelvuldig wordt toegepast.
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Waarschuwing en juridische consequenties volgens NEN (2/3)

De verplichting wordt naar verwachting gewijzigd in een

aanbeveling, de exacte tekst moet nog vastgesteld worden.

De installateur dient dan in het ontwerp rekening te houden met

mogelijk gevaar indien achter een 4-polige aardlekschakelaar,

éénfase eindgroepen met gelijkwaardige capacitieve belastingen

aangesloten zijn. Bij een dergelijke belasting is het af te raden

om een 4-polige aardlekschakelaar te plaatsen.

Waarschuwing en juridische consequenties volgens NEN (3/3)

De installateur mag deze aanbeveling niet zomaar naast zich

neerleggen. Hij wordt door de norm gewezen op mogelijk

gevaar door letsel en dient hier naar te handelen. Mocht het tot

letsel leiden, en in het extreme geval voor de rechter komen, dan

kan de installateur zich niet verschuilen achter de norm.” (…)

Foutbescherming - automatische uitschakeling van de
voeding m.b.v. aardlekschakelaars volgens 411.5.3

Bij een driefasenvoeding, voorzien van een vierpolige 30 mA 

aardlekschakelaar, zou in bepaalde situaties door reeds

aanwezige lekstromen, van bijvoorbeeld 10 mA,

de uitschakelstroom niet 30 mA maar

40 mA kunnen bedragen.

Volgens de normschrijver kan

hierdoor mogelijk gevaar

voor letsel ontstaan.

1386 mA 1386 mA

1386 mA 1386 mA1386 mA

U0 = 230 V en RA = 166 Ω ⇒ Aanspreekstroom Ia = 230 V : 166 Ω = 1386 mA

Aardlekschakelaar I∆n  = 30 mA en Ia = 1386 mA (> 5 I∆n) ⇒ Uitschakeltijd tv ≤ 0,04 s

Foutbescherming - automatische uitschakeling van de
voeding m.b.v. aardlekschakelaars volgens 411.5.3

Voldoet aan de maximale uitschakeltijd (≤ 0,2 s) van Tabel 41.1 van NEN 1010

Aardlekschakelaar
I∆n 30 mA

25/16

TT-stelsel , U0 = 230 V

1386 mA

RA = 166 Ω

Foutbescherming - automatische uitschakeling van de
voeding m.b.v. aardlekschakelaars volgens 411.5.3

Conclusie:

Bij toepassing van vierpolige aardlekschakelaars van ten

hoogste 30 mA is er, bij aanwezigheid van “natuurlijke”

lekstromen, bij foutbescherming van eenfase-eindgroepen

geen sprake van gevaar!

Aanraakstroom en aanraaktijd volgens IEC 60479-1

• AC-4.1   < 5 %

• AC-4.2 ≤ 50 %

• AC-4.3 > 50 %

Zone AC-4, kans op hartfibrilatie:

Zone AC-3:

• Meestal geen schade aan organen

• Geen gevaar voor hartfibrilatie

• Wel spierkramp en ademnood bij 
hogere stroom en langere tijdsduur

De voor de mens maximaal toelaatbare stroom door het lichaam wordt weergegeven links 
van de lijn c1. In het gebied rechts van c1, vanaf 35 mA, kan hartfibrillatie optreden.

De maximale aanraaktijd t, waarbij doorgaans geen hartfibrillatie optreedt, wordt
bepaald door kromme c1 in het stroomgebied van 35 tot 500 mA.

Geen 
reacties

Gewoonlijk geen 
schadelijke effecten

C1C1
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• De tijd dat de stroom (IT) in geval van aanraking door het

lichaam vloeit is van groot belang.

• Hoe korter de aanraaktijd is, des te hoger de stroom door het 

lichaam kan zijn zonder fatale gevolgen voor het functioneren 

van het hart van de mens.

Aanraakstroom en aanraaktijd volgens IEC 60479-1

• De stroomsterkte door het lichaam hangt o.a. af van de hoogte

van de aanraakspanning (UT) en de totale impedantie (ZT) 

van het lichaam, de overgangsweerstand van e.v.t. schoeisel

en de weerstand van de standplaats. 

• Internationaal heeft men, voor de berekeningen, de lichaams-

impedantie vastgesteld op 1000 Ω bij een frequentie van

15 -100 Hz.

Aanraakstroom en aanraaktijd volgens IEC 60479-1

• Bij een aanraakspanning (UT) van 230 V en alleen de

lichaamsimpedantie (ZT) van 1000 Ω, loopt er bij

directe aanraking door het lichaam een stroom van:

• Volgens de productnorm (IEC 61008/9) moeten 

aardlekschakelaars met een I∆n 30 mA bij een aardlek-

stroom van ≥ 5 I∆n (≥ 150 mA) binnen 40 ms uitschakelen.

= 230 mA (≈ 7,7 x I∆n ) 
230 V 

1000 Ω
= 230 mA (≈ 7,7 x I∆n ) 

230 V 

1000 Ω

Aanraakstroom en aanraaktijd volgens IEC 60479-1 bij
toepassing van een 30 mA aardlekschakelaar – Case 1

Tijd/stroomzones volgens TS 60479-1 IEC:2005
Tijd/stroomzones met effecten van wisselstromen van 15 Hz tot 100 Hz 

0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 100 200 500 1 000 2 000 5 000 10 000 mA

Aanraakstroom IT

De IEC 60479-1 stelt dat de mens in het gebied links van curve c 1 normaal gesproken geen blijvende schade 
ondervindt indien de stroom door het lichaam loopt. 

AC-1 AC-3AC-2 AC-4

AC-4.1
AC-4.2

AC-4.3

50

• AC-4.1   < 5 %

• AC-4.2 ≤ 50 %

• AC-4.3 > 50 %

Zone AC-4:  
Kans op hartfibrilatie:

Zone AC-3:
• Meestal geen schade 

aan organen

• Geen gevaar voor 
hartfibrilatie

• Wel spierkramp en 
ademnood bij hogere 
stroom en langere 
tijdsduur
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Case 1

20

Geen 
reacties

Gewoonlijk geen 
schadelijke effecten

230

= 230 mA  
230 V 

1000 Ω

c1

n 531.2.1.3 Minimale aanraakstroom IT - bij toepassing van 4-polige
aardlekschakelaar I∆n 30 mA voor beveiliging van eenfase-eindgroepen 

L1

L2L3

Ilek L1 = 10 mA

Ilek L2 = 10 mA

Ilek (L1+L2) = 10 mA

-Ilek (L1+L2) = 10 mA 

L3

Case 2 

Aanraakstroom IT

Aanraakstroom IT ≥ I∆n - (-Ilek (L1+L2))
≥ 30 - (-10) ≥ 40 mA

I∆n = 30 mA

Tijd/stroomzones volgens TS 60479-1 IEC:2005
Tijd/stroomzones met effecten van wisselstromen van 15 Hz tot 100 Hz 

0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 100 200 500 1 000 2 000 5 000 10 000 mA

Aanraakstroom IB

De IEC 60479-1 stelt dat de mens in het gebied links van curve c 1 normaal gesproken geen blijvende schade 
ondervindt indien de stroom door het lichaam loopt. 

AC-1 AC-3AC-2 AC-4

AC-4.1
AC-4.2

AC-4.3

50

• AC-4.1   < 5 %

• AC-4.2 ≤ 50 %

• AC-4.3 > 50 %

Zone AC-4:  
Kans op hartfibrilatie:

Zone AC-3:
• Meestal geen schade 

aan organen

• Geen gevaar voor 
hartfibrilatie

• Wel spierkramp en 
ademnood bij hogere 
stroom en langere 
tijdsduur
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Gewoonlijk geen 
schadelijke effecten

c1
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L3

n 531.2.1.3 Aanraakstroom IT - bij toepassing van 4-polige
aardlekschakelaar I∆n 30 mA voor beveiliging van eenfase-eindgroepen 

L1

L2L3

Ilek L1 = 29 mA

Ilek L2 = 29 mA

Ilek (L1+L2) = 29 mA

I∆ n = 30 mA

-Ilek (L1+L2) = 29 mA 

Case 3 (worst case)

Aanraakstroom IT ≥ I∆n - Ilek L1

≥ 30 - 29 ≥ 1 mA

Aanraakstroom IT ≥ I∆n - (-Ilek (L1+L2))
≥ 30 - (-29) ≥ 59 mA

Aanraakstroom IT

L1

Aanraakstroom IT

I∆n = 30 mA

Tijd/stroomzones volgens TS 60479-1 IEC:2005
Tijd/stroomzones met effecten van wisselstromen van 15 Hz tot 100 Hz 
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Aanraakstroom IB

De IEC 60479-1 stelt dat de mens in het gebied links van curve c 1 normaal gesproken geen blijvende schade 
ondervindt indien de stroom door het lichaam loopt. 

AC-1 AC-3AC-2 AC-4

AC-4.1
AC-4.2

AC-4.3

50

300

Case 3
(worst case)

• AC-4.1   < 5 %

• AC-4.2 ≤ 50 %

• AC-4.3 > 50 %

Zone AC-4:  
Kans op hartfibrilatie:

Zone AC-3:
• Meestal geen schade 

aan organen

• Geen gevaar voor 
hartfibrilatie

• Wel spierkramp en 
ademnood bij hogere 
stroom en langere 
tijdsduur

Geen 
reacties

Gewoonlijk geen 
schadelijke effecten

c2 c3c1a b

35 59

n 531.2.1.3 Aanraakstroom IT - bij toepassing van 4-polige
aardlekschakelaar I∆n 30 mA voor beveiliging van eenfase-eindgroepen 

Conclusie:

Bij toepassing van vierpolige aardlekschakelaars van ten

hoogste 30 mA is er, bij aanwezigheid van “natuurlijke”

lekstromen, ook bij aanvullende bescherming van

eenfase-eindgroepen geen sprake van gevaar!

Vraag:

Op welk mogelijk gevaar is de waarschuwende berichtgeving

op de website van NEN (15 augustus 2016) en de aanvullende 

Nederlandse tekst bij bepaling 531.2.1.3 gebaseerd? 

n 531.2.1.3 Aanraakstroom IT - bij toepassing van 4-polige
aardlekschakelaar I∆n 30 mA voor beveiliging van eenfase-eindgroepen 

Vooruitblik / ambities

 Post HBO-E
 2e (integrale jaar afmaken)

 Installatiebesluit

 De nieuwe private standaard 

 NEN1010
 Belangenbehartiging TVVL achterban

 TVVL werkgroep NEN1010

 Nieuwe DC

 TVVL klaarstomen voor gelijkspanning!

TVVL Expertgroep ET

Uw belangenbehartiger!


