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Introductie en Samenvatting 

 
Deze publicatie is tot stand gekomen onder de redactie van de IGOV Werkgroep Veiligheid. Het vraagt 
aandacht voor de elektrische veiligheid van OVL-installaties. Een veelheid van juridische en technische 
aspecten en vele spelers op het speelveld maken een eenduidige interpretatie van het begrip “veilige 
installatie” lastig.  
 
Het primaire doel is een veilige Openbare Verlichting installatie voor burgers en degenen die hier aan 
moeten werken. Standaardisering is hierbij een belangrijk instrument. Daarom is het van belang aansluiting 
te vinden op wet- en regelgeving. 
De werkgroep pretendeert niet de alles omvattende oplossing te bieden, maar is richtinggevend voor het 
veiliger maken van de openbare ruimte. 
 
De publicatie richt zich tot beslissingsbevoegden en beheerders van OVL-installaties.  
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gemeenten met eigen OVL-installaties en gemeenten waarbij de 
lichtmasten direct zijn aangesloten op het kabelnet van de netbeheerder. 
Vanzelfsprekend worden hier ook de OVL installaties van Provincies en Rijkswaterstaat bedoeld. Feitelijk 
gaat het om alle openbare verlichting. Dus straat en wegverlichting die in eigendom is van de overheid. 
 
Vanuit risicobeheersing zijn juridische en technische aspecten belicht. Er zijn aanbevelingen gedaan voor het 
beheersbaar maken van de risico’s. 
 
Er wordt rekening mee gehouden dat de gemiddelde lezer geen diepgaande kennis van de elektrische 
aspecten heeft. 
De aanbevelingen gaan daarom niet diep in op de juridische en technische aspecten. Daarvoor wordt 
verwezen naar de bijlagen. 
 

Juridisch 

Er bestaat in Nederland geen exclusieve regelgeving voor Openbare Verlichting (OVL). Dat maakt dat 
aanleggen, onderhouden en bezitten door veel regels worden geregeerd. In de toegevoegde juridische 
notitie ‘Regelgevend kader’ ( bijlage 4) worden de meest relevante regels behandeld.  
Belangrijk is te weten dat NEN-normen op zichzelf staand en richtinggevend, maar geen wet zijn. 
 
Een lichtmast maakt onderdeel uit van een elektrotechnische (laagspannings-) installatie en heeft daarbij 
vanuit regelgeving te maken met twee normen. Dat is de NEN 1010 waarin bepalingen zijn opgenomen 
voor een veilige elektrotechnische installatie en de NEN 3140 voor veilige bedrijfsvoering van 
werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten. 
 
Als de gemeente geen elektrotechnisch-veiligheidsbeleid heeft geïmplementeerd, dan is de hoogste 
functionaris in de organisatie, volgens de Arbowet, verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektrische 
installaties. 
De gemeentesecretaris, of een door het College gemandateerde (rechts-) persoon, kan hiervoor ook een 
Installatieverantwoordelijke (IV) aanwijzen, met de hiervoor benodigde bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. Deze IV kan in eigen dienst zijn, maar kan ook bij externen zijn belegd. 
 
Van belang is dat het beleid ten aanzien van de Installatieverantwoordelijkheid is vastgelegd en de 
uitvoering daarvan is ondergebracht bij een ter zake kundig persoon. Hiermee wordt voldaan aan de 
bepalingen van de Arbowet. Het actief volgen van een vastgesteld veiligheidsbeleid verkleint het risico op 
nalatigheid. Als nalatigheid wordt aangetoond, kan dat leiden tot strafrechtelijke vervolging.  
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Elektrotechnisch 

De energieliberalisering is de oorsprong van het opsplitsen van kabelnetwerken en lichtmasten. De 
Netwerkbedrijven hebben een ministeriele aanwijzing voor het beheren van distributienetwerken en de 
(lokale) overheden zijn verantwoordelijk gebleven voor de Openbare Verlichting.  
De netwerkbeheerder houdt zich aan de Energiewet en de daarbij behorende technische codes, terwijl de 
lokale overheden als eigenaren van elektrische installaties vooral regelgeving in relatie tot wetgeving 
volgen.  
 
De wijze van aarden van een elektrische installatie is een belangrijk veiligheidsbepalend elektrotechnisch 
aspect. In relatie tot Openbare Verlichting zijn er op dit punt voor de netwerkbeheerder en de OVL-
beheerder belangrijke verschillen in de toepassing van wet- en regelgeving.  
Met het uitwerken van elektrotechnische aspecten die een directe relatie hebben met de aarding van een 
elektrische installatie wordt in deze publicatie inzicht gegeven in deze verschillen. Tegelijkertijd wordt 
duidelijk waar verbeteringen van de elektrotechnische veiligheid mogelijk zijn.  
 
Zowel Netbeheerder als Gemeente (OVL beheerder) moeten voldoen aan wet- en regelgeving en hebben 
belang bij het nemen van gerichte maatregelen die de veiligheid van elektrische installaties bevorderen .  
 
Deze samenvatting beperkt zich tot het noemen van de belangrijkste elektrotechnische aspecten in relatie 
tot de in Nederland meest voorkomende installatiesituaties: 
  

Situatie 1:  OVL aangesloten op het netwerk van de netbeheerder.  
(alleen lichtmasten en armaturen zijn van de gemeente); 

Situatie 2:  OVL aangesloten op eigen netten. 
(voedingspunten, kabels, lichtmasten en armaturen zijn van de gemeente). 

 
Vanuit risicobeheersing zijn in hoofdstuk 4 en 5 voor deze situaties de meest belangrijke elektrotechnische 
aspecten uitgewerkt:  

• Aarding:  

• Stroomstelsels: 

• Typen groepen: 

• Uitschakeltijden: 

• Aansluitset; 

• Veiligheidsklasse I of II. 

• Inspecteren. 
  

Voor technische uitleg kan bijlage 3 worden geraadpleegd. 
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Leeswijzer 

 
 
 
In dit document staan ten aanzien van de elektrische veiligheid van OVL-installaties twee onderwerpen 
centraal. Met de voor de installatieveiligheid relevante wet- en regelgeving als uitgangspunt zijn de (1) 
juridische- en de (2) elektrotechnische aspecten in afzonderlijke hoofdstukken beschreven. 
 
Hoofdstuk 1:  De aanleiding voor het tot stand komen van dit document wordt beschreven. 
 
Hoofdstuk 2:  Bevat een samenvatting van de behandelde onderwerpen 
 
Hoofdstuk 3:  Een uiteenzetting van de meest belangrijke juridische aspecten en de herkomst van het 

begrip installatieverantwoordelijkheid 
 
Hoofdstuk 4:  Een beschrijving van de meest voorkomende installatiesoorten met de bijbehorende 

technische aspecten en de risico’s. 
 
Hoofdstuk 5: De aanbevelingen voor de in hoofdstuk 4 beschreven risico’s.  
 
NEN normen 
In dit document is omwille van de herkenbaarheid de terminologie gebruikt uit de voor dit thema breed 
geaccepteerde NEN 1010 en NEN 3140. Het is echter geen strikte voorwaarde deze normen voor deze 
thematiek te volgen. 
NEN normen worden in wetgeving wel aangewezen maar er mag ook eigen regelgeving worden toegepast 
mits aantoonbaar is dat gelijkwaardige maatregelen worden genomen.  
 
De NEN 1010 heeft betrekking op het veilig ontwerpen van elektrische (OVL) installaties en de NEN 3140 op 
het veilig werken aan de elektrische (OVL) installaties. 
 
De voor OVL relevante wijzigingen van de NEN 1010-2020 (oud: NEN1010-2015) zijn in dit document 
opgenomen.  
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Afkortingen en definities 

 
 
Afkortingen: 
 

BEI-BLS Bedrijfsvoering Elektrische Installaties – Branche Laagspanning 

IGOV Intergemeentelijk Overleg Openbare Verlichting 

OVLNL Openbare Verlichting Nederland 

IV Installatieverantwoordelijke 

LIOR Leidraad Inrichting Openbare Ruimte 

NEN 1010 Nederlandse Norm: Elektrische Installaties voor Laagspanning 

NEN 3140 Nederlandse Norm: Bedrijfsvoering van elektrische Installaties – Laagspanning 

OVL Openbare Verlichting 

PvE Programma van Eisen 

ISZW Inspectie van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 
Definities: 
 

Aannemer rechtspersoon die opdrachten uitvoert. Een aannemer kan in het kader van dit stuk 
ook een gemeentelijke dienst zijn. 

Elektrische 
installatie 

het bij elkaar horende geheel van elektrische apparaten, aansluitingen en 
verbindingen. 

Elektrotechnische 
bedrijfsvoering 

de wijze waarop de processen, in relatie tot de elektrische veiligheid, in een bedrijf 
worden georganiseerd en aangestuurd. 

Netbeheerder onafhankelijk nutsbedrijf dat een transportnetwerk voor energie beheert. 
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1 Aanleiding 

In november 2018 heeft de regionale ‘IGOV werkgroep Stedin gebied’ haar bevindingen verwoord 
betreffende een onveilige situatie in de openbare ruimte door onduidelijkheid over aarding van de 
aansluitingen van de Openbare Verlichting (hierna OVL-aansluitingen).  
 
Naar aanleiding daarvan is in maart 2019 de landelijke ‘IGOV werkgroep Veiligheid’ gestart en heeft een 
tweetal probleemstellingen geformuleerd.  
 
Probleemstellingen: 

1. Welke wetten en besluiten m.b.t. elektrische veiligheid zijn van kracht voor het  ondergrondse deel 
van de OVL 

2. Welke normen en richtlijnen m.b.t. elektrische veiligheid kunnen van toepassing verklaard worden 
door de installatieverantwoordelijke van het bovengrondse deel van de OVL 

 
Er is opdracht verleend aan FE Consultancy om wet- en regelgeving in kaart te brengen rond de elektrische 
veiligheid bij het aanleggen, het onderhoud en het bezitten van OVL. Met als doel om met behulp van 
juridische expertise eenduidig te maken waar de lichtmasten en de installatie van de OVL beheerder aan 
moeten voldoen binnen de gestelde wet- en regelgeving.  
 
De notitie die uit deze opdracht is voortgekomen, genaamd “Regelgevend kader Openbare Verlichting bij 
ontwerp, bouw en beheer & onderhoud in relatie tot elektrische veiligheid” (hierna “Regelgevend kader”) 
is volledig als bijlage toegevoegd. 
 
In deze IGOV publicatie is een management samenvatting uit het “regelgevend kader” opgenomen. 
Hiermee zijn de antwoorden op de genoemde probleemstellingen én onderliggende vragen van de 
werkgroep kort en bondig opgenomen. Voor de onderbouwing over de van toepassing  zijnde wetten, 
jurisprudentie en normen wordt verwezen naar de complete notitie in de bijlage 1. 
 
Door de notitie ‘Regelgevend kader” is duidelijk geworden welke verschillen er zijn in de wetten en 
regelgeving voor de netbeheerder en de gemeentelijk OVL beheerder. 
Feitelijk is met die notitie de eerste stap gezet op het pad van het bewust maken van OVL beheerders van 
een mogelijk onveilige situatie in de openbare ruimte door onduidelijkheid over aarding van de  
OVL-aansluitingen. Ondanks dat er technisch gezien geen verschil hoeft te zijn tussen de OVL-installatie van 
de gemeente en het publieke OVL-net van de netbeheerder is er verschillende regelgeving op van 
toepassing. De notitie ‘Regelgevend kader” geeft enig inzicht in de oorsprong van dit verschil. De vraag rijst 
echter of de veiligheid misschien beter gebaat zou zijn bij eenduidige en specifieke regelgeving voor 
Openbare Verlichting. 
 
De  IGOV werkgroep Veiligheid’ heeft op het vlak van elektrische veiligheid onderzocht welke risico's er 
kunnen optreden in de openbare ruimte en welke maatregelen/oplossingen hier voor zijn.   
Deze IGOV Publicatie geeft een aanbeveling over zowel de juridische als de elektrotechnische aspecten 
rondom de veiligheid van aansluitingen van de Openbare Verlichting. 
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2 Juridische aspecten - Wetten en Normen 

2.1. Inleiding 

Er bestaat in Nederland geen exclusieve regelgeving voor Openbare Verlichting (OVL). Dat maakt dat 
aanleggen, onderhouden en bezitten door veel regels worden geregeerd. In de als bijlage 4 toegevoegde 
juridische notitie ‘Regelgevend kader’ worden de meest relevante regels behandeld. Om aard en karakter 
van regels goed te kunnen begrijpen is het kennisnemen van Hoofdstuk 2 van die notitie aan te bevelen. 

In het kader van dit document worden in dit hoofdstuk alleen de hoofdlijnen vanuit de juridische notitie 
‘Regelgevend kader’ weergegeven. 

Belangrijk is te weten dat NEN-normen op zichzelf staand en richtinggevend zijn, in overeenkomsten 
kunnen worden overeengekomen, maar geen wet zijn. Een NEN norm is een vorm van zelfregulering van de 
markt. Zowel het Bouwbesluit 2003 (en opvolgende versies, maar de naam blijft behouden) als Bouwbesluit 
2012 (en opvolgende versies, maar de naam blijft behouden) kennen een zogenaamde 
“Gelijkwaardigheidsbepaling” welke inhoudt dat met name afgeweken mag worden van verwijzingen naar 
NEN1010 als er gelijkwaardige maatregelen zijn genomen. Voor het leesgemak zal in het vervolg steeds in 
voorkomende gevallen naar de NEN1010 worden verwezen, waarbij dan gelezen mag worden “NEN1010 of 
gelijkwaardig” 

Opgemerkt wordt dat veiligheidsvoorschriften voortaan voortvloeien uit de Verordening (EU)  

nr. 305/2011 van het Europese parlement en de Raad van 9 maart 2011, nader te noemen: 
“Productenverordening”, waarnaar in het Bouwbesluit en de Netcode worden verwezen.  

De aanleiding voor het laten onderzoeken van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving komt voort uit 
een veiligheidskwestie en daarbij de vraag wie voor wat verantwoordelijk is. De vragen vanuit de  

OVL-praktijk en de antwoorden op de genoemde probleemstellingen én onderliggende vragen van de 
werkgroep zijn hierna kort en bondig opgenomen. 

Dit hoofdstuk ‘Juridische aspecten Wetten en Normen’ wordt afgesloten met een overzicht waarin is 
aangegeven waar de diverse partijen zich aan hebben te houden bij de uitvoer van werkzaamheden. 
 

1. Valt OVL wel of niet onder het van kracht zijnde Bouwbesluit?  
Ja, het Bouwbesluit 2012 definieert een “Bouwwerk geen Gebouw zijnde”, waartoe een lichtmast 
behoort. (art. 1 Begripsbepalingen) Dat een lichtmast als zodanig wordt beschouwd, volgt uit de 
wetssystematiek. (Zie bijvoorbeeld onder meer art. 6.7 en 6.8 Bouwbesluit). (Noot: ondanks alle 
tussentijdse aanpassingen heeft het Bouwbesluit nog steeds 
dezelfde naam: Bouwbesluit 2012.)  
 

2. Is de NEN 1010 en NEN 3140 door het Bouwbesluit wel of niet voor de OVL van toepassing verklaard?  
NEN 1010: Ja of een gelijkwaardig veiligheidsniveau; de NEN 1010 wordt in het Bouwbesluit 2012 van 
toepassing verklaard op elektrische installaties (dus ook OVL) in artikel 6.8-1a, maar doordat het 
Bouwbesluit een zogenaamd “Gelijkwaardigheidsbeginsel-artikel” bevat (art.1.3), waarin wordt gesteld 
dat aan de artikelen 2 tot en met 7 van het Bouwbesluit 2012 niet behoeft te worden voldaan als er 
sprake is van een gelijkwaardige oplossing, is de toepassing van NEN1010 dus niet verplicht. Er is 
nergens een verwijzing naar “OVL” in het Bouwbesluit 2012. Er moet voldaan worden aan de 
Productenverordening van de EG.  
 

NEN 3140: Nee, de NEN3140 (“Bedrijfsvoering elektrische installaties laagspanning”) vloeit niet voort 
uit het Bouwbesluit 2012, maar uit de Arbowetgeving, met betrekking tot veilig werken. Dat het in het 
kader van deze notitie OVL betreft, staat daar los van. Er moet veilig worden gewerkt, dus ook bij OVL. 
De Arbowet is niet alleen van toepassing op werkgevers, maar ook op “opdrachtgevers” zoals 
gemeenten in relatie tot aannemers. De arbeidsinspectie handelt conform de NEN3140 op grond van 
artikel 3.5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Zij nemen NEN3140 als richtlijn, als standaard/norm 
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in hun beoordeling. Ook de NEN3140 zelf is geen wet. Netbeheerders werken met de BEI-BLS in plaats 
van de NEN3140.  
 

3. Hoe verhoudt het Bouwbesluit en NEN1010 zich tot de Elektriciteitswet?  
Er zit geen verhouding tussen. Het Bouwbesluit en de Elektriciteitswet zijn beiden democratisch tot 
stand gekomen regelgeving. De NEN1010 is zelfregulering. Het Bouwbesluit “hangt” als Algemene 
Maatregel van Bestuur onder de Woningwet. Bouwvergunningen vloeien niet voort uit bepalingen uit 
het Bouwbesluit maar zijn terug te voeren op de Omgevingswet. 

4. Mogen de gemeenten aangesloten op het net van de netbeheerder ook voldoen aan de Elektriciteitswet 
in plaats van aan NEN 1010?  
Nee, de Elektriciteitswet 1998 is geschreven voor Energieleveranciers, Netbeheerders en 
Energieproducenten. Met de daarvan afgeleide regelgeving zoals onder andere de Netcode, wordt de 
energiemarkt met regels omgeven. Dat heeft niets te maken met de NEN1010. Voor het bouwen van 
veilige OVL is het Bouwbesluit 2012 en de Productenverordening richting- gevend. In het Bouwbesluit 
2012 is de NEN1010 als richtinggevend opgenomen maar men mag daar vanaf wijken. De IV-
verantwoordelijke controleert of de installatie veilig is. De gemeente moet een “bouwwerk niet-zijnde 
een gebouw” waar wel een elektrische aansluiting in zit veilig aanleggen en onderhouden. Hoe de 
gemeente dat doet, moet de gemeente zelf weten.  

5. De netbeheerders geven aan dat zij moeten voldoen aan de Elektriciteitswet en niet aan de NEN1010. 
Klopt dit?  
Ja dat klopt. Zoals eerder aangegeven is de Elektriciteitswet 1998 geschreven voor energieleveranciers, 
netbeheerders en energieproducenten. De netbeheerder moet ook veilig werken in relatie tot zijn 
werknemers (Arbo). De netbeheerder werkt dit uit via de BEI-BLS. De netbeheerder hoeft zich niet te 
conformeren aan NEN1010 of aan de NEN3140. NEN1010 gaat niet over het “werken aan”, maar gaat 
over het “veilig zijn” van het object. De gemeente is verantwoordelijk voor veiligheid van de aanleg en 
onderhoud van een lichtmast.  

6. Als dit juist is en de gemeente als eigenaar van de OVL aan de NEN1010 moet voldoen is er op juridisch 
vlak nog te claimen bij de netbeheerder die bij de privatisering de lichtmasten heeft overgedragen aan 
de gemeente? Is de term gewoonterecht wellicht van toepassing?  
Nee en Nee. De gemeente is altijd eigenaar geweest van de lichtmasten tenzij er ooit aan een derde 
een opstalrecht is verleend bij verkoop of bij een andere vorm van overdracht. De gemeente hoeft dus 
niet aan de NEN1010 te voldoen conform het Bouwbesluit 2012. De lichtmasten zijn dan ook nooit 
“teruggegeven” aan de gemeente bij de privatisering van de energiemarkt. Het feit dat na de 
privatisering in sommige situaties lichtmasten in beheer zijn gegeven bij netbeheerders is iets anders 
dan eigendomsoverdracht.  

7. Mag de gemeente ook de veiligheid anders dan door de NEN1010 vormgeven? Denk aan een 
kans/risicoanalyse vanuit assetmanagement. 
Ja. Als met assetmanagement “beheer van bezit” wordt bedoeld, dan dient hier opvolging gegeven te 
worden aan de risico-inventarisaties volgende uit Arbowet, de opvolging van de Productenverordening 
en het Bouwbesluit, alles in relatie tot aansprakelijkheid volgens het Burgerlijk Wetboek. De NEN1010 
is niet noodzakelijkerwijze van toepassing als een gelijkwaardig veiligheidsniveau is gegarandeerd.  
 

8. Hoe staat dit dan in relatie tot de Elektriciteitswet? 
De Elektriciteitswet 1998 heeft geen juridische relatie met de NEN1010. De verschillende grenswaarden 
in afschakeltijden in de NEN1010 en de Elektriciteitswet, zien ieder op een ander object. De 
netbeheerder valt met de veiligheid van zijn net onder de Elektriciteitswet, welke is geschreven om de 
geliberaliseerde markt te reguleren. De netbeheerder is niet verplicht om op zijn netten de NEN1010 
toe te passen. Voor zijn netten dient hij te voldoen aan de genoemde afschakeltijden. De lichtmast ligt 
in het beheer van de gemeente (of Rijk). Zij moet bij deze installatie veiligheidsnormen in acht nemen. 
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Dat kan middels de standaarden uit de NEN1010, maar ieder ander gelijkwaardige veiligheid is 
toegestaan. De veiligheid wordt getoetst door de IV-er.  

 
OVERZICHT WETTEN EN NORMEN IN RELATIE TOT STAKEHOLDERS (zie ook 3.2)   

 
Aanleggen* Onderhouden Bezitten 

Gemeente 

- Gemeentewet (financiën);  

- Woningwet; 

- Bouwbesluit; 

- NEN1010 of gelijkwaardig; 

- Productenverordening; 

- Omgevingswet**. 

- Gemeentewet (ivm kosten  

   onderhoud); 

- Arbowet in relatie tot eigen 

  personeel en derden; 

- Arbeidsomstandighedenbesluit; 

- NEN3140 of gelijkwaardig; 

- Productenverordening (bij 

  vervanging bijvoorbeeld). 

- Burgerlijk Wetboek:  

  bezit of eigendom of 

  beiden?  

- Burgerlijk Wetboek:  

  aansprakelijkheid jegens 

  derden;  

- Gemeentewet (ivm 

 afschrijvingen op bezit); 

- Productenverordening;  

- Bouwbesluit. 

Netbeheerder 

- Elektriciteitswet; 

- Diverse Codes;  

- Productenverordening  

  (bij aanleg); 

- Bouwbesluit voor 

  bovengrondse bouw- 

  werken;  

- Arbowet in relatie tot 

  eigen personeel en derden; 

- Arbeidsomstandigheden- 

  besluit; 

- BEI-BLS. 

- Productenverordening  

  (bij vervanging);  

- Arbowet in relatie tot eigen 

  personeel en derden;  

- Arbeidsomstandighedenbesluit; 

- BEI-BLS. 

 

 

Aannemer 

- Arbowet in relatie tot 

  eigen personeel en derden; 

- Arbeidsomstandigheden- 

  besluit***;  

- NEN3140 of  

  gelijkwaardig***;  

- BEI-BLS***;  

- Productenverordening (bij 

  vervanging bijvoorbeeld). 

- Arbowet in relatie tot eigen  

  personeel en derden;  

-Arbeidsomstandigheden- 

  besluit***  

- NEN3140 of gelijkwaardig***;  

- BEI-BLS***;  

- Productenverordening (bij  

   vervanging bijvoorbeeld). 

 

 

*in de zin van ontwerpen, bouwen en aansluiten exclusief de lichttechnische aspecten en -eisen. 
** Als antwoord op de vraag of er een bouwvergunning nodig is voor een lichtmast of aansluitkast, moet de 
Omgevingswet geraadpleegd worden. Hier niet meegenomen in de analyses.  
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*** Er is verschil of de aannemer door de gemeente is ingehuurd of door de netbeheerder in regie of door 
de netbeheerder onder contract is gesteld.  

2.2. Redactionele toevoeging op het Regelgevend Kader: 

Het stuk “Regelgevend kader Openbare Verlichting” is in 2019 in opdracht van het IGOV door FE 
Consultancy BV opgesteld en door de IGOV gepubliceerd. In de context van deze publicatie zal hieraan niets 
inhoudelijk worden toegevoegd of gewijzigd. De werkgroep heeft de behoefte om enkele nuanceringen aan 
te brengen. 
 
Met betrekking tot punt 6:  

…… “De gemeente hoeft dus niet aan de NEN1010 te voldoen conform het Bouwbesluit 2012”…….. 

In artikel 6.8 van het Bouwbesluit wordt een gedeelte van de NEN1010 publiekrechtelijk aangewezen. Het 
gaat om technische voorschriften voor een voorziening voor elektriciteit van een bouwwerk die zijn gesteld 
uit oogpunt van veiligheid. 

De gemeente MAG van deze technische voorschriften afwijken als gewaarborgd wordt dat: “ten minste 
dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en 
bescherming van het milieu biedt als is beoogd met de in die hoofdstukken gestelde voorschriften” 
(Bouwbesluit, art 1.3 Gelijkwaardigheidsbepaling, punt 1) 
 
Met betrekking tot de tabel in hoofdstuk 3:  
  
Onder de kolom ‘Aanleggen’ worden bij de netbeheerder ‘Diverse Codes” genoemd. Dit moet zijn 
‘Technische Codes’ 

De Netbeheerder heeft vanuit de Netcode Elektriciteit en de Elektriciteitswet 1998 
onderhoudsverplichtingen ten aanzien van haar bezittingen. In de kolom “Onderhouden” en “Bezitten” 
dienen relevante wetten te worden vermeld.  
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3 Juridische aspecten – Installatieverantwoordelijkheid 

 

3.1. Inleiding 

In hoofdstuk 2 is een aantal keren genoemd dat controle op een veilige installatie geïnitieerd wordt door de 
Installatieverantwoordelijke (IV). Waarom is dat en wat houdt installatieverantwoordelijkheid in? 
Dit hoofdstuk probeert een algemeen inzicht in de achtergrond en de uitwerking van de 
verantwoordelijkheden van de IV te geven. 
 
Met installatieverantwoordelijkheid wordt de eindverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van 
elektrische installaties bedoeld. De elektrotechnische bedrijfsvoering is gericht op risicobeheersing bij het 
in stand houden van elektrische installaties. 
 
De lichtmast maakt onderdeel uit van een gemeentelijke elektrotechnische (laagspannings-) installatie. 
Zoals blijkt uit de tabel van hoofdstuk 3 heeft de gemeente daarbij vanuit wetgeving te maken met twee 
normen. Dat is de NEN 1010 waarin bepalingen zijn opgenomen voor een veilige elektrotechnische 
installatie en (elektrotechnisch) veiligheidsbeleid zoals de NEN 3140 voor uitvoering  van werkzaamheden 
nabij, aan of met elektrische objecten. 
 
De NEN 3140 wordt beschouwd als een invulling van de wettelijke verplichtingen vanuit de 
Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De Arbowet is een kaderwet waarin geen regels staan over 
concrete risico’s, maar waarin algemene bepalingen zijn opgenomen.   
 
De NEN 3140 is uitgangspunt voor de, door SZW opgestelde en gehanteerde “Basisinspectiemodule 
Elektrische installaties en werkzaamheden”. De inspecteur analyseert en beoordeeld incidenten op basis 
van dit document. Het volgen van de NEN3140 wordt door de arbeidsinspectie (ISZW) beschouwd als een 
invulling van de wettelijke verplichtingen van de Arbowet. (zie ook hoofdstuk 2, 2.1-2) 
Werkgevers en werknemers dienen zich hieraan te houden. Ze dienen aan te tonen dat alles in het werk 
gesteld is om veilig werken mogelijk te maken. De norm gaat primair over werkprocedures. Daarnaast 
moeten er ook inspecties worden uitgevoerd. Eigenaren moeten hun elektrische objecten periodiek aan 
een inspectie onderwerpen. Inspectie wordt uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide personen. 
 
De eigenaar is eindverantwoordelijk voor de veiligheid elektrische installaties. Als de eigenaar ook 
werkgever is dan is hij ook eindverantwoordelijk voor het veilig werken aan/met elektrische installaties. In 
die zin kan de eigenaar/werkgever worden gezien als Installatieverantwoordelijke. Behalve voor de 
veiligheid is de Installatieverantwoordelijke ook eindverantwoordelijk voor alle processen die de 
elektrotechnische veiligheid borgen, alle aanwijzingen van werknemers die er aan mogen werken, 
betrouwbaarheid en volledigheid van informatiebeheer, het periodiek laten inspecteren, en het 
toegangsbeleid voor alle ruimtes waar een elektrotechnisch risico aanwezig is. 
 
Indien de werkgever geen veiligheidsbeleid heeft geïmplementeerd dan is de hoogste functionaris in de 
organisatie volgens de Arbowet eenvoudigweg verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektrische 
installaties. Dat houdt voor een gemeente in dat de verantwoordelijkheid primair bij de gemeentesecretaris 
ligt want Burgemeester en Wethouders hebben voor de bedrijfsvoering de gemeentesecretaris als 
verantwoordelijke aangewezen. De gemeentesecretaris of een door het College gemandateerde (rechts-) 
persoon, wijst de verantwoordelijkheid voor de elektrotechnische bedrijfsvoering toe aan ter zake kundige 
afdelingen, waar de verantwoordelijkheid wordt ondergebracht bij gekwalificeerde werknemers of 
rechtspersonen. 
 

3.2. Achtergrond en inhoud van Installatieverantwoordelijkheid  

Conform Artikel 3.4 uit het Arbo-besluit (bijlage 2) moeten “Elektrische installaties zodanig zijn ontworpen, 
ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Periodiek_(tijd)&action=edit&redlink=1
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is geborgd”. De eigenaar van een elektrische installatie is wettelijk verplicht aan dit besluit te voldoen. Op 
welke wijze hieraan dient te worden voldaan wordt aangegeven in vervolgartikel 3.5 van het Arbo-besluit, 
dat spreekt over “deskundig en voldoende onderricht personeel”. Dit kan ingevuld worden door het 
aanwijzen van een Installatieverantwoordelijke (IV), met de hiervoor benodigde bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. Onder Installatieverantwoordelijke wordt verstaan:  
 

“Persoon die is aangewezen als direct verantwoordelijke voor de veilige bedrijfsvoering en verantwoordelijk 
voor de elektrotechnische installatie” 
(Artikel 3.2 van de NEN 3140 ; laagspanning).  

3.3. Inrichten Installatieverantwoordelijkheid 

Als een IV is aangewezen, wordt daarmee voldaan aan de geldende normen en de hiervoor gestelde regels 
uit het wetboek, zoals aangegeven artikel 3.4 en 3.5 van het Arbobesluit. (zie bijlage 2) 
 
Globaal zijn de volgende zaken van belang bij de uitoefening van het IV-schap binnen de gemeente:  

• Het preventief en correctief onderhoud van bestaande installaties. Per onderhoudstaak moet de 
benodigde frequentie van uitvoering zijn vastgelegd, evenals het benodigde budget;  

• Installaties worden onderhouden, door deze per locatie periodiek te inspecteren en de conditie van 
de technische installatie te bepalen. De uit deze inspecties volgende constateringen worden 
vastgesteld en in prioriteitsvolgorde, aangepakt en/of hersteld. Hierdoor blijft de functionele en 
veilige werking van de installatie geborgd;  

• Het borgen van randvoorwaarden bij de aanleg van nieuwe installaties (LIOR, PvEFout! Bladwijzer 
niet gedefinieerd., bestekken, enz.);  

• Het in bedrijf nemen en het beheer van nieuwe en gemodificeerde installaties vanuit projecten. 
Hieronder valt ook het toetsen van vooraf in de ontwerpfase aangegeven beoogde wijzigingen en 
het monitoren van het PvE in de uitvoeringsfase; 

• Het actualiseren van het fysieke tekeningenpakket bij de installatie maar ook de (digitale) versie bij 
de beheerder; 

• De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van inspecties en de opvolging van maatregelen; 

• Het adviseren bij of het aanwijzen van gekwalificeerd personeel; 

• Het beschrijven van generieke en discipline specifieke processen in relatie tot de elektrotechnische 
bedrijfsvoering; 

• Het (laten) evalueren van de elektrotechnische bedrijfsvoering (RI&E). 
 

3.4. Installatieverantwoordelijkheid door derden 

De taak van Installatieverantwoordelijke kan ook bij externen worden belegd. Ongeacht de 
beschikbaarheid van de juiste expertise en capaciteit in een formatie kan men externe expertise 
inschakelen. Dit kan voorkomen wanneer een gekwalificeerde werknemer de verantwoordelijkheden, 
verbonden aan de taken van de IV, niet wil of kan opnemen. Bij het inschakelen van externe expertise is het 
van belang de afbakening van bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden vorm te geven. 
 

3.5. Aanwijzing voor alle elektrotechnische werkzaamheden 

Werkzaamheden aan de elektrotechnische installaties mogen alleen worden uitgevoerd als de werknemer 
in het bezit is van een zogenoemde aanwijzing. De aangewezen personen dienen te beschikken over de 
juiste competenties, vaardigheden, en opleidingen. De aan te wijzen werknemers worden geïnstrueerd en 
soms opgeleid volgens een specifiek trainingsprogramma.  

 

3.6. Risico’s m.b.t. Installatieverantwoordelijkheid 

Indien het beleid ten aanzien van de Installatieverantwoordelijkheid niet is vastgelegd en de uitvoering 
daarvan niet is ondergebracht bij een ter zake kundig persoon, dan wordt niet voldaan aan de bepalingen 



IGOV Werkgroep Veiligheid: Elektrische veiligheid OVL V0_21 definitief concept 15 

van de Arbowet en neemt het risico op aantoonbare nalatigheid toe met strafrechtelijke vervolging als 
mogelijk gevolg.  

 

4 Elektrotechnische aspecten 

4.1. Inleiding 

Het overgrote deel van de bestaande OVL-installaties is tot stand gekomen (ver) voor de tijd van de 
energieliberalisering die rond het jaar 1995 is begonnen. Het overgrote deel van de verdeelstations en 
kabelnetwerken zijn in beheer gekomen van netbeheerders. In een enkel geval zijn soms complete 
installaties (voedingspunten, kabels, lichtmasten en armaturen) in beheer en eigendom van de gemeente 
gekomen. Maar voor het overgrote deel zijn enkel de lichtpunten (lichtmasten en armaturen) in beheer 
gekomen bij de gemeentelijke OVL-beheerder. Het gaat hoe dan ook om elektrische installaties.  
 
Zoals in hoofdstuk 3 reeds is aangegeven is het uitgangspunt voor de OVL-beheerder de Nederlandse norm  
NEN1010,  Elektrische installaties voor laagspanning, of gelijkwaardig (hierna NEN1010).  
De NEN1010 kent geen specifieke afdeling voor OVL, maar er zijn veel bepalingen die direct te maken 
hebben met de veiligheid en bedrijfszekerheid van de elektrische OVL-installatie. De gemeentelijke 
installatieverantwoordelijke (IV) bepaalt volgens deze norm welke elektrotechnische aspecten relevant en 
van belang zijn in het kader van de veiligheid van elektrische installaties.  
De netbeheerder houdt zich voor de technische aspecten van haar elektrische installaties aan de 
Elektriciteitswet en de diverse daaruit voorkomende codes. 
 
In het algemeen kennen we  twee installatiesituaties:  

Situatie 1: OVL aangesloten op het netwerk van de netbeheerder (lichtmasten en armaturen); 
Situatie 2: OVL aangesloten op eigen netten (voedingspunten, kabels, lichtmasten en armaturen). 

 
Als OVL is aangesloten op het net van de netbeheerder (situatie 1), dan komen de OVL-beheerder en de 
netbeheerder elkaar tegen ter hoogte van de aansluitset. Het geheel van aansluitkabel en aansluitset is 
eigendom van de netbeheerder. Dit noemen we het overdrachtspunt. 
Als OVL is aangesloten op eigen netten (situatie 2), dan is het overdrachtspunt (hoofdzekeringen en 
elektriciteitsmeter) gesitueerd in de schakel- of voedingskast die zorgt voor de energiedistributie naar de 
lichtmasten. De gehele elektrische installatie ná de (LaagSpanning) LS-aansluiting van de netbeheerder is 
eigendom van de gemeente.  
 
Beide partijen hebben belang bij het voldoen aan veiligheidsaspecten voortkomend uit wet- en regelgeving. 
In situatie 1 speelt de historie van de overdracht en de medewerking van de netbeheerder een grote rol in 
de veiligheid van gemeentelijke installaties. 
In situatie 2 heeft de gemeente als eigenaar de volledige regie over de elektrische veiligheid van haar 
installaties in eigen hand. 
 
In dit hoofdstuk een opsomming van de voor de elektrische veiligheid meest belangrijke aspecten.  
Vanuit risicobeheersing worden achtereenvolgens de volgende aspecten op hoofdlijnen beschreven:  

• Aarding;  

• Stroomstelsels; 

• Typen groepen; 

• Uitschakeltijden; 

• Aansluitset; 

• Veiligheidsklasse I of II. 

• Inspecteren. 
Voor een verdere verdieping en onderbouwing wordt naar bijlage 3 ‘Technische aspecten’ verwezen. 
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4.2. Uitwerking van aspecten voor situatie 1 en 2  

In de inleiding van dit hoofdstuk zijn twee situaties aangegeven. De vraag is hoe voor deze twee situaties de 
wet- en regelgeving wordt vertaald naar de praktijk. De grondslag voor de elektrotechnische 
veiligheidsaspecten van een installatie wordt voor de gemeentelijke eigenaar gevonden in de regelgeving 
van de NEN1010 en voor de netbeheerder in de Elektriciteitswet en qua regelgeving in de 
Veiligheidsbepalingen voor LS-distributienetten van Netbeheer Nederland. De belangrijkste bepalingen die 
de elektrotechnische veiligheid borgen sluiten voor beide partijen op elkaar aan. De interpretatie van 
regelgeving echter is voor beide partijen niet altijd eenduidig.  

 

Voor de opbouw van een elektrische installatie zijn er twee installatiemethodes: 

1. Veiligheidsklasse I (enkel geïsoleerd): De vreemd geleidende delen zoals kasten, masten armaturen, 
worden op een centraal punt geaard. In een foutsituatie, wanneer een actief deel van de installatie 
tegen de aanraakbare delen van de installatie komt, heeft deze aarding een hoofdrol in de 
beveiliging van de installatie enerzijds en voor mens en dier anderzijds.  

2. Veiligheidsklasse II (dubbel geïsoleerd): De actieve delen van een installatie zijn van een extra 
isolerende laag voorzien. Door deze dubbele isolerende laag wordt het risico van aanraking in 
foutsituaties beperkt. Er wordt in deze installatiewijze géén aarde aangesloten.  

 

De keuze voor een installatiemethode wordt doorgaans gemaakt door de installatie eigenaar. Voor 
lichtpunten is dat echter niet altijd mogelijk. Dat heeft te maken met de mogelijkheden van een 
netbeheerder.  

 

Situatie 1 
Als bij een netbeheerder een aansluiting voor een lichtpunt wordt aangevraagd is de keuze tussen 
veiligheidsklasse I of II (nog) niet altijd mogelijk. In de meeste gevallen wordt Veiligheidsklasse I 
aangeboden. 
 
Situatie 2 
Als een eigen net wordt gerealiseerd heeft men zelf de regie over de over de toe te passen 
installatiemethode. In vrijwel alle gevallen wordt gekozen voor veiligheidsklasse I. 
 

Onderstaand (tot 4.2.6) wordt voor de situaties 1 en 2 uitgegaan van de in Nederland voor OVL meest 
voorkomende installatiemethode: Veiligheidsklasse I. 

 

4.2.1. Aarding 
De aarding van een installatie speelt voor de elektrische veiligheid van een installatie een hoofdrol.  
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een bedrijfsaarde en een installatieaarde. 
De bedrijfsaarde is de aarde die in de installatie van de netbeheerder wordt gebruikt voor de beveiliging 
van het kabelnetwerk vanaf het trafostation tot aan het overdrachtspunt. De installatieaarde is de aarde 
die de installatie van de gemeente beveiligd.  
 
De kwaliteit van de aarde is belangrijk voor de veiligheid van in een elektrische installatie. Ze heeft onder 
andere in foutsituaties invloed op: 

• Het automatisch uitschakelgedrag van de installatie; 
• De hoogte van de foutspanning en aanraakspanning. 

 

Situatie 1 
(OVL aangesloten op het netwerk van de netbeheerder). De bedrijfsaarde wordt op een aansluitklem 
afgemonteerd in de aansluitset van het lichtpunt. In de praktijk blijkt dat in het overgrote deel van de 
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gemeenten deze bedrijfsaarde door de gemeente gebruikt wordt als installatieaarde voor haar installatie. 
De bedrijfsaarde is echter eigendom van het netwerkbedrijf. 

Situatie 2  
(OVL aangesloten op eigen netten) 
We spreken van een installatieaarde als in een eigen installatie een aardelektrode is aangebracht. Vanaf het 
overdrachtspunt, worden alle metalen (elektrisch geleidende) delen in een installatie (lichtmasten, 
armaturen en straatkasten) via een aardedraad aangesloten (vereffend) op een hoofdaardrail welke met de 
installatieaarde (aardelektrode) is gekoppeld. De installatieaarde is eigendom van de gemeente. 
 

Risico’s m.b.t. aarding 

Situatie 1 
Het is niet inzichtelijk of de in de lichtmast aangebrachte bedrijfsaarde elektrisch is verbonden met de 
aardelektrode in het trafostation. De netbeheerder heeft geen (eenduidig) beleid ten aanzien van het 
aanbrengen en in stand houden van een aardverbinding.  

• Hoewel de bedrijfsaarde in de aansluitset van de lichtmasten, aangesloten op een netwerk van de 
netbeheerder, vaak wordt aangebracht is het gebruik hiervan wettelijk gezien niet toegestaan, 
tenzij de netbeheerder schriftelijke toestemming verleend. (Netcode 2.2.1.3). Zolang die 
toestemming niet schriftelijk is verleend is de elektrische installatie van de gemeente formeel niet 
geaard! 

• Mogelijk zijn lichtpunten ook elektrisch niet geaard. In de aansluitset is in de meeste gevallen de 
bedrijfsaarde zichtbaar aangebracht. Of de bedrijfsaarde ook in het gehele kabelnet tot aan het 
voedingspunt elektrisch gekoppeld is kan niet worden vastgesteld. Men mag immers als OVL-
beheerder niet (zonder toestemming) aan het kabelnet van de netbeheerder meten. Men is hier 
afhankelijk van de medewerking van de netbeheerder. 

De lichtmast kan als gevolg van de afwezigheid of onbetrouwbaarheid van bedrijfsaarde in een foutsituatie: 
a) onder een ontoelaatbaar hoge en gevaarlijke foutspanning komen te staan;  
b) te laat automatisch uitschakelen. 

 
We kunnen vaststellen dat er juridisch hoe dan ook een probleem is. Want hoe wordt bij een incident waar 
aansprakelijkheid uit volgt, aangetoond bij welke partij die aansprakelijkheid ligt. Eén ding is zeker. In zo’n 
geval wordt er met alle vingers naar de gemeente gewezen! 
 

Situatie 2 
In een gemeentelijke OVL-installatie wordt tijdens het proces van ontwerpen, uitvoeren en opleveren van 
de installatie de elektrotechnische randvoorwaarden ten aanzien van de installatieaarde onvoldoende of 
niet gevolgd.  
 
De lichtmast kan als gevolg van een te lage kwaliteit van de installatieaarde in een foutsituatie: 

a) onder een ontoelaatbaar hoge en gevaarlijke foutspanning komen te staan;  
b) te laat automatisch uitschakelen. 

 

4.2.2. Stroomstelsel 
We kennen in Nederland drie verschillende stroomstelsels, ook wel aardingssystemen genoemd. Het TT-
aardingssysteem, het TN-aardingssysteem met een drietal varianten en het IT-aardingssysteem. Het TT- en 
TN-stelsel zijn relevant voor de OVL-situatie. De stroomstelsels worden genoemd omdat ze van belang zijn 
voor de in de bepalingen van de NEN1010 aangegeven uitschakeltijden. 

 

Situatie 1 
In situatie 1 zal er meestal sprake zijn van een TN-stelsel en is de aanwezigheid en betrouwbaarheid van 
bedrijfsaarde afhankelijk van de medewerking van de netbeheerder. Voor de netbeheerder prevaleert de 
hoogte van de aanraakspanning (maximaal 66V) boven de maximum tijd voor automatische uitschakeling 
(maximaal 5 seconden). De installatie van het gemeentelijke lichtpunt die is aangesloten op een aansluiting 
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van de netbeheerder (TN-stelsel) moet volgens de NEN 1010 in foutsituaties automatisch uitschakelen 
binnen 0,4 seconden. (uitleg in bijlage 3).  

 

Situatie 2 
Hier wordt meestal uitgegaan van een TT-stelsel waarbij het samenstel van het lichtpunt in de meeste 
gevallen wordt gezien als elektrisch toestel in een eindgroep. De aanwezigheid van een installatieaarde is 
geborgd in de NEN1010. De maximum tijd voor automatische uitschakeling van het lichtpunt is 0,4 
seconden. De voedende kabel (distributiegroep) moet binnen max. 1 seconden automatisch uitschakelen  

 

Risico’s m.b.t. stroomstelsel 

Situatie 1 
In deze situatie is aanrakingsveiligheid en uitschakelgedrag van de lichtmast geheel afhankelijk van de 
betrouwbaarheid van de bedrijfsaarde in het TN stelsel van de netbeheerder. Het voldoen aan de 
veiligheidscriteria van de NEN 1010 is ongeacht toestemming van de netbeheerder voor het gebruik van de 
bedrijfsaarde twijfelachtig.  
 

De lichtmast kan als gevolg van de afwezigheid of onbetrouwbaarheid van bedrijfsaarde in een foutsituatie: 
a) onder een ontoelaatbaar hoge en gevaarlijke foutspanning komen te staan;  
b) te laat automatisch uitschakelen. 

 

Situatie 2 
In een gemeentelijke OVL-installatie wordt tijdens het proces van ontwerpen, uitvoeren en opleveren van 
de installatie de elektrotechnische randvoorwaarden ten aanzien van de installatieaarde in een TT-stelsel 
onvoldoende of niet gevolgd. 
De distributiegroep (voor de voedende kabel) kan als gevolg van een te lage kwaliteit van de 
installatieaarde: 

a) te laat automatisch uitschakelen 
b)  te warm worden als gevolg van te laat uitschakelen waardoor de kabel smelt en geheel vervangen 

moet worden. 
 

De lichtmast kan als gevolg van een te lage kwaliteit van de installatieaarde in een foutsituatie: 
a) onder een ontoelaatbaar hoge en gevaarlijke foutspanning komen te staan;  
b) te laat automatisch uitschakelen. 

 

4.2.3. Typen groepen 
Vanaf het overdrachtspunt (de LS-aansluiting van de netbeheerder) worden groepen over een installatie 
verdeeld in de verdeler. Een installatie kan opgedeeld zijn in distributiegroepen en/of eindgroepen. Er is 
sprake van een distributiegroep als uit een verdeler rechtstreeks een andere verdeler wordt gevoed. De 
eindgroep wordt gezien als laatste schakel in een installatie. Op de eindgroepen zijn de gebruikers zoals 
armaturen aangesloten. Bij elk type groep horen criteria voor automatische uitschakeling.  
 

Situatie 1 
De netbeheerder ziet de OVL-groepen in haar kabelnetwerk als distributiegroepen in een TN stelsel. De 
criteria voor automatische uitschakeling komen overeen met de NEN 1010 bepaling 411.3.2.3 (5 seconden 
regel). 
 

Situatie 2 
In de situatie van een eigen installatie zien we: 

1. Distributiegroepen: elektrische stroomketen in een TT-stelsel die een of meer schakel- en 
verdeelinrichtingen (onderverdelers) voedt (uitschakeltijd van maximaal 1 seconde); 

2. Eindgroepen: elektrische stroomketen in een TT-stelsel bestemd om vanuit een (onder-)verdeler 
rechtstreeks elektrische stroom te leveren aan elektrische toestellen of contactdozen 
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(uitschakeltijd van maximaal 0,4 seconde). 
 

Risico’s m.b.t. typen groepen 

Situatie 1 
Het is niet inzichtelijk of de installatie van de netbeheerder voldoet aan de criteria van automatische 
uitschakeling binnen 5 seconden in foutsituaties waarbij actieve delen (in de distributiekabel van de 
netbeheerder) de metalen delen van de lichtmast raken. 
Bij bijvoorbeeld aanrijdingen is er het risico dat er als gevolg van een onbetrouwbare bedrijfsaarde: 

a) niet tijdig wordt afgeschakeld en de lichtmast onnodig lang onder spanning blijft staan 
b) de gemeentelijke installatie (vanaf de aansluitset) niet tijdig wordt afgeschakeld (binnen 0,4 

seconde).  

Situatie 2 
Voor OVL- installaties is in het proces van ontwerp, uitvoering en oplevering onvoldoende aandacht voor 
het voor de typen groepen voldoen aan de criteria voor automatische uitschakeling.  
De lichtmast kan als gevolg onjuiste keuzes in een foutsituatie: 

a) te laat automatisch uitschakelen; 
b) helemaal niet uitschakelen als gevolg van verkeerde uitgangspunten bij het dimensioneren van de 

bekabeling. 
 

4.2.4. Uitschakeltijden 
De gemaakte keuzes bij het ontwerp en bij de opbouw van de installatie zijn van invloed op de in een 
installatie toe te passen of toegepaste veiligheidsaspecten. De combinatie van aangeboden of toegepast 
stroomstelsel samen met de toepassing van typen groepen en de kwaliteit van de aarding vormen de 
grondslag voor het voldoen aan de criteria voor aanrakingsveiligheid én automatische uitschakeling.  
Bij een foutsituatie: een kortsluiting of een verbinding van een actieve ader naar de bedrijfs- of 
installatieaarde, is sprake van automatische uitschakeling. Dat komt voor bij bijvoorbeeld aanrijdingen van 
lichtmasten, graafschades, degeneratie van verbindingen (moffen) in kabelnetten en materialen in 
installaties. 
In een foutsituatie gaat er een hoge stroom lopen die hoog genoeg moet zijn om de geplaatste veiligheid 
binnen de gestelde tijd aan te spreken. De keuze van de nominale waarde van de te plaatsen veiligheid is 
dan ook van groot belang voor het voldoen aan de criteria voor automatische uitschakeling. 
 

Situatie 1 
De netbeheerder kiest de nominale waarden van de te plaatsen veiligheden. Hij doet dat onder meer op 
basis van de leveringsverplichting en de 5 seconden regel. In een OVL kabelnetwerk wordt in het voedende 
punt aan de netwerkzijde meestal een veiligheid met een nominale waarde van 16A geplaatst. 
 

Situatie 2 
De gemeentelijk beheerder kiest in haar eigen OVL-installatie de nominale waarde van de veiligheid op 
basis van de gestelde criteria voor tijdige automatische uitschakeling en de dimensionering van de 
toegepaste bekabeling en belastingen.  
 

Risico’s m.b.t. uitschakeltijden 

Situatie 1 
De netbeheerder kijkt vooral naar bedrijfszekerheid. Bij storingen worden als eerstelijns oplossing niet 
zelden veiligheden met hogere nominale waarden in het voedingspunt geplaatst. De oorzaak van de storing 
is daarmee niet verholpen maar de bedrijfszekerheid is behouden. Het uitschakelgedrag van de netwerk- 
en gemeentelijke installatie wordt nadelig beïnvloed. Tijdige automatische uitschakeling van de 
voedingsspanning voldoet niet meer aan de gestelde criteria. 
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Situatie 2  
Bij storingen worden als eerstelijns oplossing niet zelden veiligheden met hogere nominale waarden in het 
voedingspunt geplaatst. De oorzaak van de storing is daarmee niet verholpen maar de bedrijfszekerheid is 
behouden. Tijdige automatische uitschakeling voldoet niet meer aan de gestelde criteria. 
 

4.2.5. Aansluitset 
Op deze plaats wordt de aansluitkabel van het OVL-kabelnetwerk of de kabel van het eigen netwerk in de 
lichtmast afgemonteerd. De elektrische eigenschappen van de voor- én achterliggende installatie zijn 
afhankelijk van het toegepaste merk en type aansluitset. Sommige aansluitsets hebben af fabriek een 
aarde-nul koppeling. Er is in dit geval af fabriek een elektrische verbinding tussen de aardklem en de nul 
aangebracht. Andere merken of typen hebben deze koppeling niet. Het al of niet aanwezig zijn van een 
aarde-nul koppeling heeft invloed op de elektrische veiligheid van een installatie. 
 

Situatie 1 
De netbeheerder is eigenaar van de aansluitset en ziet dit als overdrachtspunt. De netbeheerder bepaalt 
welk merk en type wordt ingezet. In het verzorgingsgebied van een netbeheerder kunnen meerdere type 
aansluitsets voorkomen met verschillen in elektrische eigenschappen.  
 

Situatie 2 
De gehele installatie wordt achter de, door de netbeheerder geleverde, LS-aansluiting (het voedingspunt) 
door de gemeente zelf opgebouwd. De gemeente is eigenaar van de aansluitset en bepaalt welk type er 
wordt toegepast. In de meeste gevallen wordt er voor een eigen installatie een TT-stelsel als uitgangspunt 
genomen. In die situatie mag de Nul niet met de installatieaarde worden gekoppeld (NEN 1010 543.4.3). 
Het uitschakelgedrag en de aanrakingsveiligheid van de installatie worden bepaald door de kwaliteit van de 
installatieaarde. 
 

Risico’s m.b.t. aansluitset 

Situatie 1 
In het verzorgingsgebied van een netbeheerder kunnen verschillende typen aansluitsets worden toegepast. 
De netbeheerder heeft ten aanzien van haar OVL-aansluitingen geen actief beheerbeleid en heeft niet 
inzichtelijk welke elektrische eigenschappen de aansluitsets hebben. De gemeentelijke installatie kan 
theoretisch aan de gestelde criteria voor automatische uitschakeling voldoen. Het is echter onzeker of in de 
praktijk automatisch wordt uitgeschakeld. 
 

Situatie 2 
Door de historie van aanleg en onderhoudswerken komt ook in gemeentelijke installaties diversiteit van 
aansluitsets voor. Ook hier is het in veel gevallen niet inzichtelijk waar welke types zijn toegepast. Als in de 
aansluitset een aarde-nul koppeling in een TT-stelsel voorkomt voldoet de installatie niet aan de NEN 1010.  
 
Zowel voor situatie 1 als 2 is bestaat het een risico van onvoldoende verbinding/contact van de bedrijfs- of 
installatieaarde op de aansluitset naar de aardbout van de lichtmast. Dit is afhankelijk van de het 
toegepaste type aansluitset en de wijze van installeren van de aannemer. Een slechte verbinding 
veroorzaakt in foutsituaties een hogere (onveilige) foutspanning op de mast.  
 

4.2.6. Veiligheidsklasse I of II 
De lichtmasten zijn zowel voor als na de energietransitie (en worden nog steeds) door de netbeheerder en 
gemeentelijk beheerder over het algemeen als veiligheidsklasse I geïnstalleerd. Veiligheidsklasse I betekent 
“enkel geïsoleerd”.  
Veiligheidsklasse II betekent “dubbel geïsoleerd”. In vergelijking met de veiligheidsklasse I aansluiting is om 
de actieve delen van een veiligheidsklasse II aansluiting consequent een extra isolatielaag aangebracht.  
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Situatie 1 
a) Bij de montage van de lichtmastaansluiting wordt de bedrijfsaarde van het kabelnet van de 

netbeheerder op de aardklem van de aansluitset afgemonteerd. De metalen delen van het 
lichtpunt, zoals de mast en de armatuur, worden op deze bedrijfsaarde aangesloten. We spreken 
van een veiligheidsklasse I aansluiting. De aanwezigheid, betrouwbaarheid en toestemming voor 
het gebruik, van de bedrijfsaarde staat in deze situatie ter discussie. 

b) Vanuit de wetenschap dat er niet zonder meer gebruik mag worden gemaakt van de aarding van de 
netbeheerder wordt ook wel een veiligheidsklasse II OVL-installatie in combinatie met een door de 
netwerkbeheerder geleverde veiligheidsklasse II aansluiting opgebouwd.  
De bedrijfsaarde van het netwerkbedrijf wordt in deze situatie NIET afgemonteerd in de aansluitset 
die overigens ook geen aardklem heeft. De metalen delen zoals mast en armatuur worden NIET 
gekoppeld aan de bedrijfsaarde. We spreken van een veiligheidsklasse II aansluiting. 
Voorwaarde bij deze aanpak is dat alle toe te passen componenten in het lichtpunt (aansluiting 
netbeheerder, aansluitset, armatuur en OVL-vreemde apparaten zoals lichtreclame, camera’s) 
voldoen aan de veiligheidsklasse II.  

 

Situatie 2  
In een gemeentelijke OVL-installatie is het niet logisch een veiligheidsklasse II installatie op te bouwen. Er 
kan vrijwel altijd een aardelektrode worden aangebracht. Als de plaatselijke bodemgesteldheid het niet 
toelaat een installatieaarde met goede eigenschappen te slaan kan men bij wijze van hoge uitzondering 
kiezen een veiligheidsklasse II installatie op te bouwen. 
 

Risico m.b.t. veiligheidsklasse 
Voor beide situaties geldt dat er bij de aannemer, directie en/of toezichthouder specifieke materiaalkennis 
en kennis van installatiemethoden moet zijn van hoe een veiligheidsklasse II installatie moet worden 
opgebouwd.   
 

Situatie 1 
a) Als een netbeheerder een veiligheidsklasse II aansluiting niet kan leveren blijft veiligheidsklasse I als 

enige optie over. Er van uitgaande dat daarbij het gebruik van bedrijfsaarde niet wordt toegestaan 
of gegarandeerd, kan hierdoor een situatie ontstaan dat het onmogelijk is een elektrisch veilige 
installatie te realiseren. 

b) Als in de contractvorming onvoldoende rekening wordt gehouden met de levering van 
veiligheidsklasse II materialen voor de gehele installatie (aansluiting, aansluitset, armatuur) en voor 
één van die onderdelen wordt afgeweken is per definitie de opgeleverde installatie onveilig. 

c) Als de aannemer, de directievoerder en/of toezichthouder onvoldoende kennis heeft van 
installatiemethoden en materialen is de kans op foutieve montage en beoordeling groot. 

 

Situatie 2 
a) Bij onjuiste installatiemethoden van een veiligheidsklasse I aansluiting kan de lichtmast als gevolg 

van een te lage kwaliteit van de installatieaarde in een foutsituatie: 

I. onder een ontoelaatbaar hoge en gevaarlijke spanning komen te staan;  

II. te laat automatisch uitschakelen. 

b) Als het contract niet voorziet in de levering van de juiste veiligheidsklasse I of II materialen kan er 
geen veilige installatie worden  opgebouwd.  

c) De aannemer heeft geen kennis over de installatiemethoden van deze materialen. Bij de montage 
worden fouten gemaakt. De installatie wordt onveilig opgeleverd.  
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4.3. Inspecteren: Visuele controle, meten en beproeven 

 

4.3.1. Visuele controle, meten en beproeven 
De uitvoering van visuele controles, metingen en beproevingen zijn van doorslaggevend belang bij het 
aantonen van de elektrische veiligheid van een installatie.  
In elk onderhoudscontract is er wel iets van een visuele controle opgenomen. Meten en beproeven maakt 
echter in veel gevallen geen deel uit van de onderhoudsverplichtingen.  
Het inspecteren van elektrische installaties is zowel in de NEN 1010 als in de NEN 3140 beschreven. In 
beide normen wordt inhoudelijk hetzelfde bedoelt. In deel 6 van de NEN 1010 worden in de hoofdstukken 
6.4 en 6.5 achtereenvolgens de eerste inspectie en de periodieke inspectie beschreven.  
 

NEN 1010 deel 6: 
Hoofdstuk 6.4 bevat bepalingen voor de eerste inspectie, uit te voeren door middel van controle, 
meting en beproeving, van een elektrische installatie om te bepalen, voor zover in redelijkheid 
uitvoerbaar, of is voldaan aan de eisen van de andere delen van deze norm, inclusief de eisen die 
aan de rapportage over de resultaten van de eerste inspectie worden gesteld. De eerste inspectie 
vindt plaats tijdens de voltooiing van een nieuwe installatie of tijdens de voltooiing van 
uitbreidingen of wijzigingen van bestaande installaties. 
 
Hoofdstuk 6.5 bevat bepalingen voor de periodieke inspectie van een elektrische installatie om te 
bepalen, voor zover in redelijkheid uitvoerbaar, of de installatie met al het bijbehorend materieel 
zich in een goede gebruikstoestand bevindt, inclusief de eisen die aan de rapportage over de 
resultaten van de periodieke inspectie worden gesteld. 

 
De inhoud van de bij aanleg of onderhoud uit te voeren inspecties kan verschillen voor situatie 1 of 2. Het is 
een verantwoordelijkheid van de installatieverantwoordelijke om invulling te geven aan het begrip 
“redelijke uitvoerbaarheid” en aan de inhoud van de inspecties. 
 

Eerste inspectie 
Wanneer in opdracht van de OVL-beheerder werkzaamheden (eerste aanleg dan wel wijzigingen) aan een 
OVL-installatie en/of lichtmast zijn of worden uitgevoerd, dan behoort volgens de NEN1010 deel 6-6.4 een 
eerste inspectie door (of in regie van) de aannemer tijdens of na de voltooiing uitgevoerd te worden. 

Afhankelijk van de situatie (aansluitset eigendom van netbeheerder of gemeente) worden metingen 
verricht. De inspectie heeft als doel aan te tonen dat de elektrotechnische veiligheid van de installatie 
voldoet aan de gestelde eisen in de opdracht en sluit aan bij wet- en regelgeving. 

 

De installatieverantwoordelijke heeft een controlerende rol ten aanzien van het opleverproces. Gebreken 
uit de inspecties worden als restpunt aangegeven. Als de restpunten naar tevredenheid zijn opgelost kan 
het werk worden opgeleverd en met een volledig dossier van revisie, schema's en rapportage worden 
overgedragen. 

 

Risico m.b.t. eerste inspectie 

Situatie 1  
Als de eerste inspectie niet wordt uitgevoerd is bij oplevering de elektrische veiligheidstoestand van de 
installatie niet duidelijk. Lichtpunten worden mogelijk onveilig overgedragen naar de beheerfase. Pas bij de 
periodieke inspectie, vaak pas 4 jaar na oplevering, worden de gebreken mogelijk geconstateerd. Met 
onderhoudsbudgetten moeten de gebreken worden hersteld. 

 

Situatie 2 
Als de eerste inspectie niet wordt uitgevoerd is bij oplevering de elektrische veiligheidstoestand van de 
installatie niet duidelijk. De gehele installatie van voedingspunt, bekabeling en lichtpunten wordt mogelijk 
onveilig overgedragen naar de beheerfase. Pas bij de periodieke inspectie, vaak pas 4 jaar na oplevering, 
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worden de mogelijke gebreken geconstateerd. Met onderhoudsbudgetten moeten de gebreken worden 
hersteld.  

 

Als in de contracten geen (extra) aandacht wordt gegeven aan het omschrijven van het proces van het tot 
stand komen van de oplevering en de inhoud van de eerste inspectie is de kans groot dat in de 
afrondingsfase veel discussie ontstaat van het werk met een aannemer over inhoud, het uitvoeren en 
aanleveren van de verwachtte rapportages en overige documenten én het declareren hiervan.  

 

Periodieke inspectie 
De periodieke inspectie volgens de NEN1010 deel 6.62 is gericht op aantoonbare elektrische veiligheid van 
het areaal in de beheerfase.  
 

De inhoud van een periodieke inspectie (visuele controle, metingen en beproevingen) wordt door de 
Installatieverantwoordelijke aangegeven. In de contractvorming wordt de uitvoering Situatie 1 en 2  
van de inspectiehandelingen en de rapportage hiervan opgenomen.  
 
Gebreken worden als met een prioritering te nemen maatregelen gerapporteerd. Na herstel kan de 
geïnspecteerde installatie als veilig worden beschouwd. De installatieverantwoordelijke bepaalt op basis 
van de ernst van de constateringen of een herkeuring moet worden uitgevoerd. 
 

Risico m.b.t. periodieke inspectie 

Situatie 1 en 2  
Als er niet regelmatig wordt geïnspecteerd wordt de aantoonbare elektrische veiligheid van de installatie 
niet geborgd en voldoet de bedrijfsvoering en de installatie niet aan wet- en regelgeving. 

Door de invloeden van luchtgesteldheid, vocht, slijtage, maar ook door het oplossen van storingen of 
andere werkzaamheden degradeert het veiligheidsniveau van de installatie.  

 

 

Situatie 1 en 2  
Het niet of onvoldoende specifiek in opdracht geven van het laten uitvoeren van periodieke inspecties.    
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5 Aanbevelingen 

In hoofdstuk 3 is een uiteenzetting gegeven van het nut en de noodzaak invulling te geven aan het begrip 
installatieverantwoordelijkheid. Voor de benoemde risico’s worden in 5.1 maatregelen aanbevolen. 
  
In hoofdstuk 4 is een toelichting gedaan op de voor de elektrische veiligheid meest belangrijke aspecten. 
Tegelijkertijd zijn daar bij ieder aspect de mogelijke risico’s aangegeven. In 5.2 vermelden we per aspect de 
aanbevelingen t.o.v. de genoemde risico’s. 

5.1. Installatieverantwoordelijkheid 

5.1.1. Risico’s t.a.v. Installatieverantwoordelijkheid 
Indien het beleid ten aanzien van de Installatieverantwoordelijkheid niet is vastgelegd en de uitvoering 
daarvan niet is ondergebracht bij een gekwalificeerd persoon, dan wordt niet voldaan aan de bepalingen 
van de Arbowet en neemt het risico op aantoonbare nalatigheid toe met strafrechtelijke vervolging als 
mogelijk gevolg.  

5.1.2. Aanbevelingen t.a.v. installatieverantwoordelijkheid 
Inzet van elektrotechnische expertise (in- of extern) voor het samenstellen, implementeren en in stand 
houden van elektrotechnische veiligheidsbeleid. 
 
Het in richtlijnen zoals LIOR en discipline specifieke PvE’s opnemen van elektrotechnische 
randvoorwaarden gericht op de keten van planvorming, ontwerp uitvoering, oplevering en beheer. 
 
Het opstellen van een inspectieprogramma gericht op aantoonbare elektrische veiligheid. 
 
Het gebruik van de bedrijfsaarde van de netbeheerder bespreekbaar maken. Samenwerking met de 
netbeheerder met als doel het verbeteren van de veiligheid van de publieke ruimte.  
 

Als overkoepelende aanbeveling kan overwogen worden om: 

- voor het voldoen aan wet- en regelgeving en het borgen van elektrische veiligheid in de gehele 
keten van planvorming, ontwerp uitvoering, inbedrijfstelling, oplevering en beheer, 
veiligheidsbeleid vast te stellen en te implementeren; 

- de ontwerpuitgangspunten vast te stellen voor LIOR, PvE, Bestekken; 

- toe te zien op de toepassing hiervan! 

 

5.2. Elektrotechnische aspecten 

5.2.1. Risico’s t.a.v. aarding  

Aangesloten op netwerk van netbeheerder veiligheidsklasse I (hierna Situatie 1) 
- Geen (eenduidig) beleid netbeheerder m.b.t. de aardverbinding; 

- Geen toestemming om de bedrijfsaarde te gebruiken; 

- Geen inzicht in de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de bedrijfsaarding van de netbeheerder. 

 

De lichtmast kan als gevolg van de afwezigheid of onbetrouwbaarheid van bedrijfsaarde in een foutsituatie: 

a) onder een ontoelaatbaar hoge en gevaarlijke foutspanning komen te staan;  

b) te laat automatisch uitschakelen. 

 

Gemeentelijke OVL-installatie (hierna Situatie 2) 
- Bij geen of onvoldoende aandacht voor ontwerp, uitvoering en inspecties is er geen of 

onvoldoende inzicht in de kwaliteit en betrouwbaarheid van de aarding . 
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De lichtmast kan als gevolg van de afwezigheid of onbetrouwbaarheid van bedrijfsaarde in een foutsituatie: 

a) onder een ontoelaatbaar hoge en gevaarlijke foutspanning komen te staan;  

b) te laat automatisch uitschakelen. 

 

5.2.2. Aanbevelingen t.a.v. aarding 

Situatie 1 
a) formaliseren van het gebruik van bedrijfsaarde (voorbeeld modelbrief, bijlage 4) 

- in samenwerking met de netbeheerder inspecteren met een onderling afgestemd meetprogramma 
voor het in kaart brengen van de elektrische eigenschappen van kabelnetwerken en lichtpunten. 
 
Bij een pilotonderzoek in samenwerking met de gemeente Dordrecht en netbeheerder Stedin is 
geconcludeerd dat de kwaliteit bedrijfsaarde van de netbeheerder in enkele gevallen niet toereikend 
is voor afschakeltijden en aanrakingsveiligheid van haar eigen installatie. De netbeheerder beraadt 
zich op het nemen van maatregelen. 
 

- In samenwerking met de netbeheerder het mogelijk maken naast een veiligheidsklasse I ook een 
veiligheidsklasse II aansluiting aan te bieden indien aarding niet aanwezig is. 

 

Situatie 2 
b) ga te werk volgens het vastgestelde elektrotechnisch veiligheidsbeleid.  

 

5.2.3. Risico’s t.a.v. stroomstelsels 
De elektrische veiligheid van een stroomstelsel is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de in het stelsel  
toegepaste aardingssituatie.  

 

Situatie 1 en 2 
De lichtmast kan als gevolg van de afwezigheid of onbetrouwbaarheid van de bedrijfs- of installatieaarde in 
een foutsituatie: 

a) onder een ontoelaatbaar hoge en gevaarlijke foutspanning komen te staan;  

b) te laat automatisch uitschakelen. 

 

5.2.4. Aanbevelingen t.a.v. stroomstelsels 

Situatie 1 
a) formaliseren van het gebruik van bedrijfsaarde (voorbeeld brief) 

b) in samenwerking met de netbeheerder inspecteren met een onderling afgestemd meetprogramma 
voor het in kaart brengen van de elektrische eigenschappen van kabelnetwerken en lichtpunten. 

 

Situatie 2 
c) ga te werk volgens het vastgestelde elektrotechnisch veiligheidsbeleid. 

 

5.2.5. Risico’s t.a.v. typen groepen 

Situatie 1 
Het is niet inzichtelijk of de installatie van de netbeheerder voldoet aan de criteria van automatische 
uitschakeling binnen 5 seconden in foutsituaties. Bij bijvoorbeeld aanrijdingen is er het risico dat er als 
gevolg van een onbetrouwbare bedrijfsaarde: 

a) niet tijdig wordt afgeschakeld en de lichtmast onnodig lang onder spanning blijft staan 
b) de gemeentelijke installatie (vanaf de aansluitset) niet tijdig wordt afgeschakeld (binnen 0,4 

seconde). 
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Situatie 2 
Voor OVL- installaties is in het proces van ontwerp, uitvoering en oplevering onvoldoende aandacht voor 
het voor de typen groepen voldoen aan de criteria voor automatische uitschakeling.  
De lichtmast kan als gevolg onjuiste keuzes in een foutsituatie: 

a) te laat automatisch uitschakelen; 
b) helemaal niet uitschakelen als gevolg van verkeerde uitgangspunten bij het dimensioneren van de 

bekabeling. 
a)  

 

5.2.6. Aanbevelingen t.a.v. typen groepen 

Situatie 1 
Zie bij aarding 
Als de criteria voor automatische afschakeling in een de OVL-installaties niet gehaald worden, kan 
onderzocht worden of dit kan worden opgelost door: 
a) het slaan van een extra aardelektrode halverwege of aan het einde van het elektrische pad in een OVL-

groep; 
b) het verlagen van de nominale waarde van de veiligheid (er wordt standaard door de netbeheerder 

16Amp in het voedingspunt aangeboden); 
c) een combinatie daarvan.  
 

 

Situatie 2  
ga te werk volgens het vastgestelde elektrotechnisch veiligheidsbeleid  

 

5.2.7. Risico’s t.a.v. uitschakeltijden 

Situatie 1  
Het is niet inzichtelijk of de installatie van de netbeheerder voldoet aan de criteria van automatische 
uitschakeling (5 sec). 

 

Situatie 2 
Voor OVL- installaties is in het proces van ontwerp, uitvoering en oplevering onvoldoende aandacht voor 
het voldoen aan de criteria voor automatische uitschakeling (0,4 sec).  

De lichtmast kan als gevolg onjuiste keuzes in een foutsituatie: 

a) te laat automatisch uitschakelen; 

b) helemaal niet uitschakelen als gevolg van verkeerde uitgangspunten bij het dimensioneren van de 
bekabeling. 

 

5.2.8. Aanbevelingen t.a.v. uitschakeltijden 

Situatie 1 
In het algemeen is bij de aanbeveling van het aspect "aarding" en het aspect "groepen" een aanbeveling 
gedaan. Hieronder wordt een aanbeveling gedaan specifiek voor het risico dat, bij eerstelijns oplossingen 
van netwerkstoringen, de veiligheid door de netbeheerder wordt verhoogd. 

- samenwerking met uw netbeheerder ten aanzien van het afstemmen van de initieel te plaatsen  
nominale waarde van veiligheden bij nieuwe aanleg, uitbreidingen of verwijderingen en het bij 
storingen in stand houden daarvan. 

 

Situatie 2  

- samenwerking met uw onderhoudspartner ten aanzien van het afstemmen van de te plaatsen  
nominale waarde van veiligheden bij storingen; 
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- samenwerking met uw onderhoudspartner ten aanzien van uitvoering en oplevering voor het 
oplossen van een (kabel-)storing; 

 

5.2.9. Risico’s t.a.v. aansluitset 

Situatie 1 
- De netbeheerder heeft geen/ onvoldoende inzicht in haar areaal aansluitsets met de diverse 

elektrische eigenschappen. 

- De gemeentelijke installatie kan theoretisch aan de gestelde criteria voor automatische 
uitschakeling voldoen. Het is echter onzeker of in de praktijk automatisch wordt uitgeschakeld. 

 

Situatie 2 

- De gemeente  heeft geen of onvoldoende inzicht in haar areaal aansluitsets met de diverse 
elektrische eigenschappen. 

- Bij nieuwe aanleg is er onvoldoende kennis van toe te passen materialen. De elektrische veiligheid 
van het lichtpunt voldoet niet aan de criteria. 

 

Situatie 1 én 2 
Onvoldoende verbinding/contact van de bedrijfs- of installatieaarde op de aansluitset naar de aardbout van 
de lichtmast. Een slechte verbinding veroorzaakt in foutsituaties een hogere (onveilige) foutspanning op de 
mast. 

 

5.2.10. Aanbevelingen t.a.v. aansluitset 

Situatie 1 

- samenwerking met netbeheerder ten aanzien van de afstemming en uitvoering van 
vervangingsplannen waarbij de (Klasse I) aansluitset vervangen kan worden of voorzien van een 
aarde-nul verbinding.  

 

Situatie 2 

- Uitvoering van periodieke inspectie op basis van steekproeven. Herstel van gebreken. 

- Extra aandachtspunt bij het uitvoeren van onderhoud aan het lichtpunt. Meting en visuele 
controle. 
 

5.2.11. Risico’s t.a.v. veiligheidsklasse I of II 

Situatie 1 

- Het netwerkbedrijf biedt geen veiligheidsklasse II aansluiting aan.  

- Als de aannemer, de directievoerder en/of toezichthouder onvoldoende kennis heeft van 
installatiemethoden en materialen is de kans op foutieve montage en beoordeling groot. 

 

Situatie 2 

- Onvoldoende kennis bij gemeente en of aannemer. 

 

5.2.12. Aanbevelingen t.a.v. veiligheidsklasse I of II  

Situatie 1 

- In samenwerking met de netbeheerder, naast veiligheidsklasse I ook veiligheidsklasse II 
aansluitingen toepassen. 

 

Situatie 2 

- ga te werk volgens het vastgestelde elektrisch veiligheidsbeleid; 
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- samenwerken met de onderhoudspartner ten aanzien van levering van juiste materialen en 
montagevoorschriften. 
 

 

5.2.13. Risico’s t.a.v. visuele controle, meten en beproeven 
Eerste inspectie: 

Situatie 1  
Als de eerste inspectie niet wordt uitgevoerd is bij oplevering de elektrische veiligheidstoestand van de 
installatie niet duidelijk. Lichtpunten worden mogelijk onveilig overgedragen naar de beheerfase. 

 

Situatie 2 
Als de eerste inspectie niet wordt uitgevoerd is bij oplevering de elektrische veiligheidstoestand van de 
installatie niet duidelijk. De gehele installatie van voedingspunt, bekabeling en lichtpunten wordt mogelijk 
onveilig overgedragen naar de beheerfase. 

 

Periodieke inspectie 

Situatie 1 en 2  
Als er niet regelmatig wordt geïnspecteerd wordt de aantoonbare elektrische veiligheid van de installatie 
niet geborgd en voldoet men niet aan wet- en regelgeving. 

 

5.2.14. Aanbevelingen t.a.v. visuele controle, meten en beproeven 

Situatie 1 

- samenwerking met de netbeheerder ten aanzien van de uitvoering van visuele controle metingen 
en beproevingen 

 

Situatie 2 

- stel op basis van het vastgestelde beheerbeleid een inspectieplan op. 

 

Situatie 1 en 2  
Zowel voor de eerste- als de periodieke inspectie is het aan te bevelen, dat voor de te inspecteren 
aantallen, de inhoud van de visuele controle, het meten en beproeven door de installatieverantwoordelijke 
is vastgesteld.  

De aannemer inspecteert en rapporteert volgens een beschrijving van te controleren visuele aspecten en 
een overzicht van uit te voeren metingen en beproevingen. De meet- en beproevingswijze en de wijze van 
rapporteren zijn daarnaast ook vastgelegd.  

 

 


