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Agentschap Telecom in gesprek met de Nederlandse solar keten

‘Het voorkomen van etherafval 
is een zaak van iedereen’
Agentschap Telecom staat voor de beschikbaarheid en be-
trouwbaarheid van de IT- en telecommunicatienetwerken. 
Het houdt onder andere toezicht op de kabel- en leidingen-
infrastructuur en de meet- en weeginfrastructuur. Daarnaast 
doet het onderzoek naar elektrische apparatuur. Onlangs 
ging de organisatie om de tafel met een brede vertegen-
woordiging van de zonne-energiesector. ‘We willen bewust-
zijn creëren over verstoring door pv, gezamenlijk problemen 
voorkomen en Nederland bereikbaar houden’, aldus inspec-
teur Markttoezicht Eddie Hut.

Een van de speerpunten van Agentschap 
Telecom in 2019 is toezicht houden op 
de zonne-energiesector. Dat berichtte de 
redactie van Solar Magazine naar aan-
leiding van het Jaarplan Toezicht 2019 
dat staatssecretaris Mona Keijzer begin 
februari naar de Tweede Kamer stuurde. 
Hut brengt enige nuance aan.

Meldingen en klachten
‘Wij streven naar een veilig verbonden 
Nederland. Het voorkomen van versto-
ringen van de ether is daarbij cruciaal. 
Die kunnen veroorzaakt worden door 

allerhande elektrische installaties en 
hun componenten. Zonnestroom (pv) 
is een van die technologieën en heeft 
dus al langer onze aandacht. Maar het 
is wel hot and happening. Volgens het 
Centraal Bureau voor de Statistiek  is in 
Nederland al 1 op de 8 daken van wo-
ningen uitgerust met panelen. Vorig jaar 
werden er grofweg 130.000 installaties 
aangebracht. Dat volume groeit in de 
nabije toekomst enorm. Het gedrag van 
die systemen is – vanuit ons perspectief 
gezien – onvoorspelbaar; de appara-
tuur is divers en dat geldt ook voor de 

wijze waarop die wordt geïnstalleerd. 
Bovendien liggen de installaties veelal 
op daken, waardoor de reikwijdte van 
interferentie groot is. Daarmee hebben 
we het onder de streep over een groot 
verstoringspotentieel. Dat wordt onder-
streept door meldingen en klachten die 
we hier binnenkrijgen.’

Radiozendamateurs
Een belangrijke voelspriet van het 
Agentschap Telecom zijn Nederlandse 
radiozendamateurs. Denk daarbij niet 
aan illegale piratenzenders, maar aan 
hobbyisten die wereldwijd met elkaar 
contact leggen via de korte golf. Zij 
merken vaak als eerste dat er iets mis 
is. De ether is hun domein. Hun appa-
ratuur is professioneel en gevoelig. Ze 
herkennen afwijkingen in de normale 
achtergrondruis. Wanneer die verstoring 
alleen bij daglicht de kop opsteekt, wijst 
dat al snel op  pv.
Hut: ‘De afgelopen 2 jaar kregen we uit 
de zendamateurhoek  pv-gerelateerde 
meldingen binnen. Soms betreft dat hun 
eigen installatie, soms een in de buurt. 
Maar we krijgen ook klachten uit andere 
hoeken, van particulieren en bedrijven, 
die storing ondervinden van pv. Denk 
daarbij aan verbindingsproblemen met 
bellen, trager draadloos internet en het 
niet meer functioneren van afstands-
bedieningen. Zo veroorzaakte een 
pv-systeem van een supermarkt een 
verhoogde ruisvloer van 10 tot 15 deci-
bel. Daardoor verslechterde de dek-
kingsgraad van een naburig radiocom-
municatienetwerk aanzienlijk. Een ander 
voorbeeld betreft een garagedeurope-
ner die overdag niet meer werkte. De 
oorzaak bleek een ongeaarde micro-
omvormer in de eigen pv-installatie.’

Elektromagnetische compatibiliteit
Niet iedereen zal verontrust zijn over het 
aantal en de aard van de klachten die 
Hut beschrijft. Ook Hut onderstreept dat 
hij geen aanwijzing heeft voor een actu-
eel grootschalig probleem. Tegelijkertijd 
stelt hij dat doorlopende waakzaamheid 
nodig is, van het Agentschap Telecom, 
van de sector en van de bedrijven die 
daar deel van uitmaken. 
‘De problemen die voortkomen uit een 
gebrek aan elektromagnetische compa-
tibiliteit van producten en onjuiste instal-
latie van pv kunnen cellulaire netwerken 
wezenlijk beïnvloeden. Niet dat die snel 
volledig plat gaan. Maar het belang van 
een hoge betrouwbaarheid   
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van gsm- en radioverkeer en breedband 
internet – om maar eens wat te noe-
men – is evident, bijvoorbeeld vanuit het 
oogpunt van veiligheid, comfort en onze 
economie. Daarnaast neemt de kans toe 
dat de pv-installaties zelf niet optimaal 
functioneren als gevolg van een hogere 
gevoeligheid voor storingen. Het is dus 
in het belang van iedereen, en dus ook 
een verantwoordelijkheid van iedereen, 
om hier iets mee te doen.’

Dialoog
Het Agentschap Telecom startte in 2019 
een dialoog met de solar branche. Het 
nodigde 16 partijen uit om met hen om 
de tafel te gaan – brancheorganisaties, 
groothandels, fabrikanten, opleidings-
instituten, installateurs – met als eerste 
doel het creëren van bewustzijn en het 
achterhalen, van de onderliggende oor-
zaken van storingen.

Hut: ‘We stellen dus niet controle cen-
traal, maar samenwerking met de markt. 
Dat is een stuk sympathieker en eff ec-
tiever dan het afdwingen van regels, al 
helemaal omdat die per defi nitie achter 
technologische ontwikkelingen aanlopen 
van pv en netwerktechnologie zoals 5G. 
We willen de praktijk begrijpen; weten 
hoe ze handelen en waarom ze dat doen. 
Om dat te achterhalen stelden we diverse 
vragen. Zijn ze bekend met storingen 
die door pv worden veroorzaakt? Zijn ze 
bekend met de richtlijnen voor de aanleg 
van installaties? Voelen ze belemmerin-
gen om zich daaraan te houden? Wat 
gaat er goed, wat fout, wat zijn oplossin-
gen? Het waren heel prettige gesprekken. 
Momenteel verwerken we de antwoor-
den, uiteraard geanonimiseerd, om tot re-
levante informatie te komen. Die moet de 
basis vormen voor een gezamenlijke inzet 
en aanpak voor de toekomst. Daarbij 
blijven we natuurlijk in gesprek, bijvoor-
beeld door relevante ketenpartners voor 
te lichten tijdens bijeenkomsten en de 
publicatie van tips voor installatiebedrij-
ven. Ondertussen blijven wij natuurlijk ook 
onderzoek doen naar specifi eke compo-
nenten, met name of die aan de geldende 
CE-normen voldoen, en reageren we op 
EMC-klachten. Ook dat blijft immers een 
van onze kerntaken. Indien nodig treden 
we handhavend op.’

Tips voor een storingsarme pv-installatie

Pv-installaties kunnen, indien niet deskundig geïnstalleerd, sterk storende elek-
tromagnetische velden opwekken. ‘Storingsarm’ installeren van pv-installaties is 
volgens Agentschap Telecom mogelijk met behulp van de volgende tips.

1. Gebruik alleen ‘goede’ pv-apparatuur met CE-markering.

2. Volg de instructies van de fabrikant.
• Leg de apparatuur aan volgens de voorschriften van de producent 

en leverancier.
• Let in het bijzonder op de aarding instructies.
• Volg de NEN1010-voorschriften.
• Gebruik de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR5310).

3. Laat de kabels naar de zonnepanelen zo lang als mogelijk parallel lopen.
• Leg de plus- en minkabels zo dicht mogelijk naast elkaar.
• Neem enige tussenruimte in acht voor het tegengaan van vlambogen, zie 

ook NPR5310 5.2.3 en 6.1.2.

4. Voorkom ‘lussen’ in de bekabeling (geen rondje over het dak).
• Door inductielussen in de bekabeling ontstaat antennewerking.
• Door antennewerking veroorzaakt een pv-installatie meer verstoring naar 

buiten. Mogelijke gevolgen zijn een verstoring van radionetwerken en 
eigen apparatuur zoals gsm, babyfoons, draadloze afstandsbedienin-
gen en slechte ontvangst op radio en televisie. De pv-installatie wordt 
bovendien mogelijk gevoeliger voor storing van buiten waardoor die niet 
optimaal werkt of foutmeldingen geeft.

5. Bij hinder kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn.

Ferriet:
• Breng direct voor en na de optimizers ferrietkralen aan. 
• Het ferriet moet toegepast voor het juiste frequentiegebied (HF-band). 
• In de praktijk blijkt: hoe groter het raakvlak tussen ferriet en bedrading, 

hoe beter de werking.

Filters:
• Denk aan de mogelijkheid om extra EMC/EMI-fi lters te plaatsen. 
• Er zijn verschillende fi lters verkrijgbaar, mede afhankelijk van de stroom 

die erdoor gaat lopen.

‘Indien nodig treden we 
handhavend op’

Een pv-installatie met een lus (fout)           Een pv-installatie zonder een lus (goed) 
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