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1 Technische aspecten 

OVL-installaties hebben een bijzondere geschiedenis. 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. 
 
Hoewel de NEN1010 geen specifieke afdeling voor OVL kent zijn er veel bepalingen die direct te 
maken hebben met de veiligheid en bedrijfszekerheid van de OVL-installatie. 
Welke technische aspecten zijn relevant en van belang in het kader van de elektrotechnische 
veiligheid? En hoe gaat een gemeentelijk beheerder daarmee om? 
 
Veel gebieden in Nederland kennen hun eigen opbouw van netten en installaties. Vanuit de historie 
en bestaande situaties wordt de NEN 1010 niet altijd consequent nageleefd.  
De inzichten die men heeft zijn uitgangspunt voor de verdere opbouw en dimensionering van de 
elektrische installatie en hebben invloed op de elektrotechnische veiligheidsaspecten.  
 
Dit technisch document is geschreven vanuit het perspectief van een gemeentelijke OVL-beheerder. 
De belangrijkste elektrotechnische veiligheidsaspecten worden in hoofdstuk 1 behandeld: 

• Stoomstelsels 

• Voedingspunt 

• Type groepen 

• Beveiligingen 

• Uitschakeltijden 

• Aarding 

• Kortsluitvastheid 

• Foutspanning en Aanraakspanning 

• Veiligheidsklasse  

• Visuele inspecties, Meten en beproeven 
 
Dan wordt er in hoofdstuk 2 het onderwerp NEN3140 en Installatieverantwoordelijkheid 
aangesneden. Hoe zit dat? Wat heeft dat te maken met openbare verlichting. 
 
Tot slot kijken we in hoofdstuk 3 ook nog naar de recentelijk gewijzigde NEN 1010 van 2015 naar 

2020. 
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1.1. Stroomstelsel 

We kennen in Nederland drie verschillende stroomstelsels, ook wel aardingssystemen genoemd 

• TT-aardingssysteem (figuur 1) 

• TN-aardingssysteem (met als varianten: TN-C (niet afgebeeld); TN-S (figuur 2) en TN-C-S (figuur 3)) 

• IT-aardingssysteem (niet afgebeeld) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veel gemeenten kennen voor de OVL een combinatie van twee typen stroomstelsels. In een situatie 
waarbij de gemeente eigenaar is van voedingspunten, kabelnet, lichtmasten en armaturen spreken 
we van OVL op een eigen installatie. In deze installaties is in de meeste gevallen een TT-stelsel 
toegepast. De aardelektrode wordt door de gemeente aangebracht. 
 
In een situatie waar de OVL aangesloten is op het kabelnetwerk van de netbeheerder is er sprake van 
een TN-S- en een TN-C-S-stelsel. De aardbout van de lichtmast wordt met een kabeltje aangesloten 
op de aardklem van de aansluitset van de netbeheerder.  
 

1.1.1. Aansluiting 
Het allerbelangrijkste in een installatie is de aansluiting. De aansluiting bestaat uit de knip (fysieke 
raakvlak met de netwerkkabel) tussen de verbinding (dit kan een kabel of koperstrook zijn) en de 
beveiliging (de zekering). De aansluiting kan zich bevinden in een transformatorstation van de 
netbeheerder, een verdeelkast, een eigen OVL kast en in veel gevallen een lichtmast. Van belang is 
dat de aansluiting altijd het eigendom van de netbeheerder is. 
 

1.1.2. Type groepen 
De NEN 1010 kent twee soorten groepen. 

1. Distributiegroep: elektrische stroomketen die een of meer schakel- en verdeelinrichtingen 
voedt 

2. Eindgroep: elektrische stroomketen bestemd om rechtstreeks elektrische stroom te leveren 
aan elektrische toestellen of contactdozen. 

Figuur 1: TT-stelsel Figuur 2: TN-S stelsel 

Figuur 3: TN-C-S-stelsel 

aardelektrode gemeente netbeheerder 
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We zullen eerst helder moeten krijgen wat nu eigenlijk een eindgroep en een distributiegroep is.  
Misschien geeft het tekeningetje uit de NPR5310 duidelijkheid: 

 

Figuur 4: distributie-, eindgroep 

 
We zien een hoofdschakelaar (A) en de hoofdverdeler met daarop aangesloten een distributiegroep 
die eindigt bij een onderverdeler. De distributiegroep is beveiligd en aan het einde van de kabel is 
een schakelaar (B) aangebracht vóór de onderverdeler waarop de eindgroep is aangesloten. De 
distributiegroep kenmerkt zich doordat de kabel van deze groep aan beide zijden d.m.v. een 
schakelaar spanningsloos gemaakt kan worden. 
De eindgroep is voorzien van een beveiliging, een schakelaar (C) en een eindgebruiker. 
 
Als we dit plaatje over ‘onze’ OVL-installaties leggen dan zien we een aantal overeenkomsten maar 
ook wezenlijke verschillen:  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. In een OVL-installatie ontbreekt van figuur 4 de schakelaar (B) in de distributiegroep (aan het 
einde van de kabel). De aansluitkabel is in beide gevallen (OVL op net van netbeheerder en 
eigen net) direct aangesloten op de aansluitset (de onderverdeler). 

2. De schakelaar (C) in de eindgroep ontbreekt. In de aansluitset is geen schakelaar 
aangebracht. Achter de aansluitset kan alleen de fase spanningsloos gemaakt worden (door 
het wegnemen van de zekering). De nul kan niet onderbroken worden. 

3. Kenmerkend is dat de beveiliging (zekering) van een OVL aansluiting ook fungeert als de 
zekering voor de eindgebruiker (armatuur). Uitsluitend bij OVL aansluitingen doet dit zich 
voor. 

 
We kunnen concluderen dat in geen van de gevallen een OVL-installatie voldoet aan het plaatje uit 
de NPR5310. Toch is er al heel wat tijd gevuld met gesprekken en notities over wel of geen 
distributie- of eindgroepen, beveiligingen en uitschakeltijden. Een thema wat direct aan deze 
installatiemethoden is gekoppeld.  
 
Nu we toch al ‘in‘ de OVL-installatie aan het kijken zijn, laten we dan eens inzoomen op het eerste 
onderdeel wat we in een lichtmast tegen komen. De aansluitset in een lichtmast. 

A 
B 

C 

hoofdverdeler onderverdeler 

Voedingskast/ 
MS-ruimte 

aansluitset 

mastzekering 
armatuur 

grondkabel 

Figuur 5: OVL-situatie 
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1.1.3. Aansluitset 
Als de lichtpunten op een net van de netbeheerder zijn aangesloten dan komt de OVL-beheerder de 
netbeheerder tegen in de aansluiting binnen de OVL ook wel aansluitset genoemd). De aansluitset is 
in dit geval altijd eigendom van de netbeheerder. Dit is het zogenoemde koppelvlak of het 
overdrachtspunt. Dit overdrachtspunt wordt door de netbeheerder gezien als de onderverdeler in 
figuur 4 waarop een eindgebruiker is aangesloten.  
Voor de OVL-beheerder van een eigen kabelnet is er ten aanzien van de aansluitset geen sprake van 
een overdrachtspunt maar van een onderverdeler met een eindgroep waarop een eindgebruiker is 
aangesloten. Het overdrachtspunt bevindt zich in de OVL-kast of op een OVL rek in een 
transformatorstation (trafo). 
 
De aansluitset komt in verschillende typen en fabricaten voor. Elektrisch gezien kunnen de 
aansluitsets van elkaar verschillen. Zo zijn er aansluitsets voor veiligheidsklasse I of II (enkel of dubbel 
geïsoleerd (zie de uitwerking in 1.3). Sommige veiligheidsklasse I aansluitsets hebben een elektrisch 
gekoppelde aarde (PE) en nul (N), een aarde-nul verbinding, andere fabricaten en typen hebben dat 
weer niet.  
 
Bij de sets waarbij de elektrische koppeling van PE en N niet aanwezig is, zou er sprake kunnen zijn 
van een TN-C-stelsel zoals in figuur 2. Bij de aansluitsets die deze koppeling wél hebben zou er sprake 
kunnen zijn van een TN-C-S-stelsel zoals in figuur 3. 
Als de lichtpunten op eigen installatie zijn aangesloten in een TT-stelsel zoals in figuur 1, is er volgens 
de NEN 1010 543.4.3 geen aarde-nul verbinding aangebracht. 
 
De aarde-nul koppeling wordt aangebracht om de kwaliteit van het retourpad (zie 1.2) te verbeteren.   
 
Standaard wordt een OVL-aansluiting door de netbeheerder voorzien van een zekering met een 
nominale waarde van 6A. Een zekering noemen we in vaktermen een beveiliging. 

1.1.4. Beveiligingen 
Om duidelijkheid te krijgen over de uitschakeltijden maken we een 
zijsprongetje naar de beveiligingen die we in elke elektrische 
installatie tegenkomen. 
Er zijn veel verschillende types met een enorme diversiteit. Over 
het algemeen zien we in een installatie installatieautomaten en/of 
diazed-patronen die vaktechnisch veiligheden worden genoemd. 
 
Op de installatieautomaat wordt duidelijk aangegeven welk type 
het is. In een huisinstallatie bijvoorbeeld, zijn in de meeste 
gevallen de groepen beveiligd met een B-16A automaat. De B staat 
voor de uitschakelkarakteristiek, en 16A staat voor de nominale 
waarde (In) van de veiligheid. Met de nominale waarde wordt de 
maximale stroom bedoeld die gedurende onbepaalde tijd door de 
veiligheid mag vloeien zonder dat deze aanspreekt.  
 
Doorgaans komen we 2 verschillende typen installatieautomaten in een elektrische installatie tegen. 
Installatieautomaten met een B- en/of met een C-karakteristiek. 
 
De nominale waarde van een diazed-patroon wordt weergegeven door de kleur van de ‘verklikker’. 
Een diazed-patroon met een nominale waarde van 16A heeft een grijze verklikker. Een diazed-
patroon heeft een zogenaamde gG-karakteristiek met een snelle, normale of trage response.  
In een elektrische installatie met diazed-patronen zijn het vrijwel altijd veiligheden met een normale 
response. 

Figuur 6: diazed en installatieautomaat 
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De doorsmeltkarakteristiek van de veiligheid, de uitschakelcurve, brengt het verband van tijd en 
stroom in beeld. Hoe hoger de stroom, des te korter de uitschakeltijd.  
De stroom die de veiligheid doet aanspreken noemen we de aanspreekstroom (Ia) 
 
Vuistregels voor het bepalen van Ia uitgaande van een maximale uitschakeltijd (zie uitleg 1.1.5) van 1 
seconde. 
bij een toegepaste installatieautomaat 16A; 
- type B   : (Ia=    5 x In)    5 x 16A =   80A 
- type C   : (Ia = 10 x In)  10 x 16A = 160A 
bij een toegepaste veiligheid van het type gG 16A; 
- gF zekering snel  : (Ia = 3    x In)   3    x 16A = 48A  
- gG zekering traag : (Ia = 3,5 x In)   3,5 x 16A = 56A  
 
Als voorbeeld: door een B-16A installatieautomaat moet een stroom lopen van 80A om binnen 1 
seconde uit te schakelen.  
De hoogte van de aanspreekstroom wordt in grote mate bepaald door onder andere de 
dimensionering van de kabels in de OVL-installatie. Verderop, in 1.2.2 wordt dat uitgewerkt. 
 
Denk aan een tuinslang: door een korte, dikke tuinslang kan meer water stromen dan door een lange 
en dunne. De emmer is sneller vol bij gebruik van een korte, dikkere tuinslang. Bij elektriciteit is het 
niet anders. Hoe korter en dikker de kabel des te hoger de stromen die er kunnen vloeien. Hoe hoger 
de stromen des te sneller de uitschakeltijd. 

1.1.5. Uitschakeltijden 
De uitschakeltijd is de tijd die benodigd is om de beveiliging (zekering) binnen een bepaalde tijd aan 
te spreken en de installatie af te laten schakelen. Bent u beheerder van een eigen OVL-installatie dan 
is de uitschakeltijd van groot belang voor de elektrische veiligheid van de gehele installatie. 
In de onderstaande tabel (NEN1010 tabel 41.1) wordt duidelijk welke uitschakeltijden horen bij de 
verschillende stroomstelsels, distributie- en eindgroepen. 
 

 
Figuur 6: tabel 41.1 NEN1010 
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Het is een groot verschil als men voor het bepalen voor uitschakeltijden een distributiegroep of een 
eindgroep als uitgangspunt neemt. 
Kijken we naar een beveiliging (diazed patroon of een installatieautomaat) en de van toepassing 
zijnde maximale uitschakeltijd dan dient er door de beveiliging een stroom (de kortsluitstroom Ik) te 
lopen die hoog genoeg is om de beveiliging aan te spreken. Ik ⩾ Ia 

 

1.2. Aarding 

De aarding van een installatie speelt voor de elektrische veiligheid van een installatie een hoofdrol.  
In dit stukje wordt onderscheid gemaakt tussen een installatieaarde en een bedrijfsaarde.  
 
We spreken van een installatieaarde als in een eigen installatie een aardelektrode is aangebracht 
(figuur 1). Vanaf het voedingspunt, het overdrachtspunt, worden alle metalen gestellen in een 
installatie (denk aan lichtmasten en straatkasten) via een aardedraad aangesloten (vereffend) op een 
hoofdaardrail welke elektrisch is verbonden met de aardelektrode. De installatieaarde is eigendom 
van de gemeente. 
De bedrijfsaarde is de aarde die in de installatie van de netbeheerder (het MS-station en de 
ondergrondse bekabeling) wordt gebruikt voor de vereffening van metalen gestellen tot aan het 
overdrachtspunt (figuur 2 en 3). De bedrijfsaarde is eigendom van het netwerkbedrijf. 

OVL-installatie 
De kwaliteit van de installatieaarde, de aardverspreidingsweerstand van een aardelektrode, kan 
bepaald worden door middel van een meting en zal over het algemeen voor OVL-installaties bij 
voorkeur uitkomen bij een ohmse weerstand van ≤ 1 Ω. In sommige gebieden in Nederland is dit niet 
altijd haalbaar (zandgrond of hoog boven NAP).  

Kabelnet van netbeheerder 
In de situatie van een kabelnet van de netbeheerder ligt dat anders. In het trafostation, het 
voedingspunt van een streng lichtpunten, is meestal de aarddraad van de voedende kabels voor OVL 
gekoppeld aan de aardelektrode van het trafostation. Deze aarddraad, de bedrijfsaarde, is via het 
kabelnet en de aansluitkabel naar het lichtpunt afgemonteerd op de aardklem in de aansluitset. Dit 
geheel is in eigendom van het netwerkbedrijf. 
Sinds jaar en dag, ook vandaag nog, wordt door de aannemer in opdracht van de netbeheerder de 
OVL-aansluiting zo opgeleverd.  
Door de aannemer van de gemeente (dikwijls dezelfde als de netwerkaannemer) worden metalen 
gestellen (de lichtmast en armatuur) aangesloten op deze bedrijfsaarde. Niets aan de hand zul je 
zeggen….. 
   
Het is echter van belang om te weten dat vanuit de wetgeving (Netcode) er geen verplichting is voor 
de netbeheerder om aarding te leveren bij een OVL-aansluiting op een net van de netbeheerder. 
Sterker nog, het is voor derden niet toegestaan de bedrijfsaarde te gebruiken.   
 
Netcode 2.2.1.3 
Het gebruik van objecten van de netbeheerder als aardingsvoorziening voor elektrische installaties of gedeelten 

daarvan is niet toegestaan, tenzij anders met de netbeheerder is overeengekomen. 
 
Wilt u als gemeente de aanwezige bedrijfsaarde gebruiken, dan dient u hiervoor formeel 
toestemming te hebben van de netbeheerder. Ook in het geval dat partijen schriftelijk zijn 
overeenkomen dat de gemeente de bedrijfsaarde van de netbeheerder mag gebruiken, dan nog zal 
de netbeheerder aangeven deze niet willen (en kunnen) garanderen. In dit geval is iets beter dan 
niets! 
 
Wat nu? Zijn de lichtpunten op een netwerk van de netbeheerder niet geaard?  
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Formeel niet maar elektrisch gezien misschien wel. Misschien, want je kunt het niet vaststellen. Je 
mag immers als OVL-beheerder niet aan het kabelnet van de netbeheerder meten. Je bent hier 
afhankelijk van de medewerking van het netwerkbedrijf.  
 
Het enige wat we hier kunnen vaststellen is 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 weet je zeker. In zo’n geval wordt er met alle vingers naar de 
gemeente gewezen! 

1.2.1. Aspecten van aarding 
De kwaliteit van de aarde is belangrijk in een elektrische installatie. Ze heeft invloed op 
 

• Het uitschakelgedrag en beveiliging van de installatie (uitwerking in 1.1.5) 

• De kortsluitstroom in een foutsituatie    (uitwerking in 1.2.2) 

• De foutspanning en aanraakspanning    (uitwerking in 1.2.3) 

Retourpad 
In foutsituaties kan een aarde met een goede kwaliteit de reddende engel zijn. Maar wanneer is de 
aarde goed? Denk nog even aan de korte, dikke tuinslang. Hoe korter en dikker de tuinslang, des te 
minder de weerstand.  
 
Als een actieve ader (een van de fasen, bijvoorbeeld L1) sluiting maakt met een metalen gestel, een  
lichtmast of een armatuur of aarde (PE) dan is de kwaliteit van de aarde, dus het elektrische 
retourpad met een lage weerstand, van wezenlijk belang. Als het retourpad in orde is dan gaat er een 
hoge kortsluitstroom lopen. Die stroom moet hoog genoeg zijn om de voorliggende veiligheid 
(zekering) binnen de gestelde tijd aan te spreken en de installatie af te schakelen. 
 
Een aarding (het elektrische retourpad: de combinatie van N en PE in een TN-C-S-stelsel) is laagohmig 
als het gehele elektrische retourpad een lage weerstand heeft. Met andere woorden: hoe groter de 
aderdoorsnede van de kabel, des te lager de weerstand vanaf de foutplaats tot aan het aardpunt in 
het trafostation. 

1.2.2. Kortsluitvastheid 
Een OVL-beheerder met eigen OVL-installaties houdt niet alleen rekening met de kwaliteit van de 
aarde maar ook de lengte van de OVL-kabel in combinatie met de aderdoorsnede (mm2), de 
nominale waarde van de geplaatste beveiliging in het voedingspunt en de van toepassing zijnde 
uitschakeltijd. Want deze bepalen in grote mate het uitschakelgedrag.  
In speciale kabelberekeningsprogramma’s kan men berekenen wat de verwachte waarde van de 
kortsluitstroom is bij verschillende instellingen. De kortsluitstroom wordt altijd op het langste 
elektrische pad (laatste mast op een kabel) berekend en is maatgevend voor het tijdig uitschakelen 
van een veiligheid (diazet of installatieautomaat).  
Naarmate de kabel langer wordt neemt de weerstand toe waardoor de stroom afneemt. Naarmate 
de aderdoorsnede groter wordt neemt de weerstand van de ader in de kabel af. De stroom wordt 
hoger.  
Ook de aardverspreidingsweerstand van de aardelektrode speelt een rol: een hogere 
aardverspreidingsweerstand (Ra) beperkt de kortsluitstroom, een lagere bevordert de hoogte van de 
kortsluitstroom. Met de juiste balans tussen lengte, aderdoorsnede en Ra kan een verantwoorde 
keuze gemaakt worden voor de dimensionering van de kabel. Is de juiste balans gevonden dan is een 
installatie kortsluitvast.  
 
Wanneer in een eigen kabelnetwerk op basis van een bestaande installatie een uitbreiding wordt 
gepland is informatie van het bestaande deel cruciaal voor het op een elektrotechnisch 
verantwoorde wijze ontwerpen van de uitbreiding. De dimensionering van het bestaande net is 
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samen met de dimensionering van de uitbreiding maatgevend voor de kortsluitvastheid van de 
gehele installatie. 

1.2.3. Foutspanning en aanraakspanning 
Er zijn twee begrippen: foutspanning en aanraakspanning. Beide zijn theoretische grootheden welke 
niet gemeten maar berekend worden. 
In een foutsituatie kan een actieve ader, de fase (L), elektrisch contact maken met de metalen 
behuizing van de lichtmast. De lichtmast komt onder spanning te staan. 
  

De foutspanning is de spanning die over een object staat wanneer dit niet wordt aangeraakt. 
De aanraakspanning is de spanning die over het menselijk lichaam staat wanneer het onder spanning 

staande object wordt aangeraakt. 
 
Want wanneer het object door bijvoorbeeld een persoon wordt aangeraakt verdeelt de foutspanning 
zich over het menselijk lichaam en de schoenen.  
 
Schematisch ziet dat er zo uit: 
Uf  = foutspanning 
Ua  = aanraakspanning 
Rm = weerstand van het menselijk lichaam  
Rsch = weerstand van de schoenen 
 
 
 
 
De hoogte van de aanraakspanning is afhankelijk van o.a. de weerstand van het lichaam en de 
schoenen op het moment van aanraken.  
 
De stroomsterkte door het lichaam bepaalt de mate van letsel en is afhankelijk van de 
aanrakingsspanning en de weerstand van het lichaam en schoenen. 
Doorgaans wordt gerekend met een weerstand van het lichaam van 500 Ω en de weestand van 
schoenen van 1000 Ω. Dat is in de Europese norm IEC 60479 vastgelegd. 
De hoogte van de aanraakspanning is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het elektrische retourpad 
van de installatie. Hoe beter de aarde, des te lager de aanraakspanning. 
 
Voor OVL-beheerders met eigen OVL-installaties geldt dat hij zich moeten houden aan de maximale 
uitschakeltijden. Als tijdig wordt afgeschakeld dan is er voor mens en dier geen risico op letsel door 
een te hoge aanraakspanning. 
 
Een netwerkbeheerder houdt terdege rekening met maximale uitschakeltijden. Maar van wezenlijk 
veiligheidsbelang is de aanrakingsveiligheid van zijn netten. In de Veiligheidsbepalingen voor LS-
distributienetten van Netbeheer Nederland is in artikel 4.1.3.3 het volgende opgenomen: 
Fouten in aansluitleidingen hoeven niet binnen vijf seconden te worden afgeschakeld indien de 
eventuele aanraakspanning in de installatie achter deze aansluitleiding lager blijft dan 66 V.  

Kabelnetten en de ACM 
Voor netbeheerders geldt dat zij zich moeten houden aan het besluit van de Autoriteit Consument en 
Markt van 22 februari 2018. Hierin wordt bepaald dat voor nieuwe kabelnetten de 
aanraakspanningen in risicogebieden1 niet hoger dan 25V en in niet risicogebieden niet hoger dan 
50V mogen zijn. 

 
1 Deelgebied in het verzorgingsgebied van de netwerkbeheerder met te verwachten schadekans van een 
bepaalde orde van grootte. Bijvoorbeeld bij speelplaatsen en waterpartijen. 
 

Figuur 7: Fout- en aanraakspanning 
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Samen met de netwerkbedrijven werkt de ACM aan bepalingen voor bestaande netten in relatie tot 
aanraakspanningen.  

1.2.4. Hulpaarde 
De OVL-beheerder kan in beide gevallen (OVL-aansluiting op netwerk of eigen OVL-installatie) de 
afweging maken om halverwege de kabel een hulpaarde te laten slaan.  
Ook de in het vakgebied welbekende Abri, Mupie of plattegrondkast, die gevoed worden vanuit het 
kabelnet van de netbeheerder, hebben normaliter een eigen aardelektrode. Zodra deze een OVL-
aansluiting hebben, dan is deze aardelektrode elektrisch gekoppeld aan het OVL-net van de 
netbeheerder. De netbeheerder heeft baat bij deze ondersteunende aarde. De elektrische 
eigenschappen van haar netwerk verbeteren hierdoor want de kans van het overschrijden van de 
maximale waarden voor fout- en aanrakingsspanning wordt lager. 
 
Wanneer er geen abri, MUPI of plattegrondkast in de buurt staat dan is het wellicht interessant om 
hulp aardelektroden te laten slaan bij een lichtmast. Voorwaarde hierbij is wel dat de netbeheerder 
in de aansluitmoffen de aarding, de aardlitze, heeft doorverbonden met de aardlitze in de voedende 
kabel van de lichtmast. Is dat niet het geval, dan heeft de hulpaarde alleen nut voor de aangesloten 
lichtmast. 

1.2.5. Verschillende mogelijkheden van aarding 
Een installatieaarde of hulpaarde (aardelektrode) kan worden aangebracht in de vorm van een 
diepteaarding.  
De minimaal benodigde aardverspreidingsweerstand (Ra in Ω) van diepteaarding wordt in de 
ontwerpfase bepaald op basis van berekeningen die die voortkomen uit de gewenste 
kortsluitvastheid van de installatie. 
 
De diepteaarding kan bestaan uit een samenstel van afzonderlijke aardelektroden met een 
onderlinge minimale afstand van 25 m hart op hart van elkaar aangebracht en onderling verbonden 
met een vereffeningleiding welke met een zo kort mogelijk tracé op een diepte van 0,60m wordt 
aangebracht. 
De weerstand van de diepteaarde wordt gemeten volgens speciale, in de NEN1010 beschreven, 
methoden. Dit gebeurt tijdens het aanbrengen van het aardingssysteem door uitvoering van   
zogenaamde deelmetingen tussen het slaan van de diepteaardingen door, tot dat voldaan wordt aan 
de gewenste waarde. 

1.2.6. Kosten van de aarding 
De kosten voor een aardsysteem zijn sterk afhankelijk van bodemgesteldheid, systeemomvang en 
toegepaste materialen. 

1.3. Veiligheidsklasse I of II 

De OVL wordt sinds jaar en dag als veiligheidsklasse I aangesloten.  
Veiligheidsklasse I betekent “enkel geïsoleerd” en wordt aangegeven met dit teken  
 
Vanuit de wetenschap dat er niet zondermeer 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. Niet alle netwerkbedrijven 
bieden op verzoek een veiligheidsklasse II aansluiting aan.  
 
Veiligheidsklasse II betekent “dubbel geïsoleerd” en wordt aangegeven met dit teken   
 
Als gekozen wordt voor Veiligheidsklasse II dan dient de gehele installatie (aansluitkabel, aansluitset 
en armaturen) dubbel geïsoleerd opgebouwd te worden.  
De aansluitkabel wordt voorzien van een extra isolatielaag. De netwerkaarde, het aardscherm en 
litze, wordt NIET op de dubbel geïsoleerde aansluitset afgemonteerd, simpelweg omdat er geen 
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aardklem in de dubbelgeïsoleerde aansluitset is opgenomen. Bij het aansnijden van de aansluitkabel 
worden het aardscherm en litze weggeknipt. Op de aardklem van de mast wordt géén aarding 
aangesloten. Het aansluitsnoer naar de armatuur is uitgevoerd met twee aders elk voorzien van twee 
isolatielagen, de aderisolatie en de buitenmantel. De armatuur moet ook dubbelgeïsoleerd zijn 
uitgevoerd en heeft dus geen aardklem. 
 
Door de twee isolatielagen, dus dubbele isolatie, neemt de kans op een foutsituatie waarbij een 
actieve ader verbinding kan maken met een metalen delen van mast en/of armatuur, enorm af. 

1.4. Visueel inspecteren, Meten en Beproeven 

In OVL-land wordt verschillend gedacht over inspecteren van lichtpunten. In elk onderhoudscontract 
is er wel iets van een visuele inspectie opgenomen. Meten en beproeven maakt echter in veel 
gevallen geen deel uit van de onderhoudsverplichtingen. Het vindt zijn oorsprong in de NEN1010. In 
deel 6 wordt in de hoofstukken 61 en 62 het proces van de zogenaamde opleverinspectie (61) en de 
reguliere inspectie (62) beschreven. De metingen en beproevingen zijn van doorslaggevend belang 
bij het aantonen van de elektrische veiligheid van een installatie.   

Opleverinspectie 
Wanneer in opdracht van de OVL-beheerder (onderhouds-)werkzaamheden aan een lichtmast zijn 
uitgevoerd waarbij gewerkt is aan de aansluitset, dan is het noodzakelijk om een opleverinspectie uit 
te voeren. Afhankelijk van de eigendomssituatie van de aansluitset (netwerk of gemeente) worden 
metingen verricht. De opleverinspectie toont aan dat de elektrotechnische veiligheid van de 
installatie voldoet aan de gestelde eisen en wet- en regelgeving (NEN1010 in deel 6-61). 

Reguliere inspectie 
De reguliere periodieke inspectie is gericht op het in stand houden van het areaal in de beheerfase. 
(NEN1010 deel 6-62). 

Wettelijk verplicht 
De OVL-beheerder van lichtpunten op kabelnetwerken van de netbeheerder en eigen OVL-
installaties heeft de verplichting om de veiligheid van de installaties in stand te houden. Doormiddel 
van inspectie wordt de veiligheid van de arealen aangetoond. Het periodiek uitvoeren visuele 
inspecties, metingen en beproevingen en het eventueel nemen van gerichte maatregelen zijn 
essentieel onderdeel van de onderhoudsstrategie. 
 
We gaan uit van de twee scenario’s: OVL op netten van de netbeheerder en OVL op eigen netten. 
De inspectiepunten van visuele inspectie en beproevingen zijn voor beide scenario’s vrijwel gelijk. 
Het uitvoeren van de metingen verschilt wezenlijk. 

1.4.1. De aansluitset is van de netbeheerder (OVL-aansluiting op kabelnet van 
netbeheerder):  

Uitvoeren van de weerstandsmeting (bij toegepaste veiligheidsklasse I): 
De elektrische verbinding tussen de aardklem van de aansluitset en het metalen gestel van de 
lichtmast wordt gecontroleerd.  
Een meetpen/klem op de aardklem van de aansluitset en de andere meetpen/klem bij voorkeur op 
de buitenzijde van de (niet geconserveerde) mast. Is de mast geschilderd, dan wordt de meetpen aan 
de binnenzijde op een metalen deel van de mast gehouden.  
De ohmse weerstand van de elektrische verbinding wordt gemeten. De weerstand mag niet hoger 
zijn dan 0,5 ohm.  
 
Deze meting lijkt door de simpelheid van de elektrische verbinding wellicht overbodig. In de praktijk 
blijkt echter dat er vele situaties zijn waarbij hogere waarden worden gemeten. De kwaliteit van deze 
simpele verbinding is essentieel in de gehele keten van het elektrische retourpad van de installatie! 

1.4.2. De aansluitset is van de OVL-beheerder (OVL-aansluiting op eigen OVL-installatie): 
Uitvoeren van de weerstands- én Impedantiemeting (bij toegepaste veiligheidsklasse I): 
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De meting als bij 1.4.1 wordt uitgevoerd.  
Daarnaast wordt een impedantiemeting tussen L-PE  en L-N uitgevoerd.  
 
Is er sprake van een veiligheidsklasse II installatie dan wordt enkel tussen L-N gemeten. Er is immers 
geen PE 

 
Voorafgaand aan de impedantiemeting wordt de nominale waarde van de groepsbeveiliging (in de 
voedingskast) opgenomen. De gemeten waarden zijn voldoende laagohmig waardoor in een 
foutsituatie de kortsluitstromen voldoende hoog kunnen zijn om binnen de van toepassing zijnde 
tijden af te schakelen. 
De metingen worden onder (bedrijfs-)spanning (!) door een Vakbekwaam Persoon (VP) uitgevoerd. 
Het proces voor het verkrijgen van toestemming voor het werken onder spanning wordt in de 
NEN3140 beschreven. 
 
De resultaten worden door de VP geëvalueerd. Als er een afwijking wordt geconstateerd wordt de 
OVL-beheerder of installatieverantwoordelijke (IV) van de onveilige situatie in kennis gesteld. In 
overleg kunnen gerichte maatregelen worden genomen om de elektrotechnische veiligheid te 
herstellen. 
 
Is er in deze situatie sprake van een reguliere periodieke inspectie dan wordt ook het voedende 
gedeelte, de voedingskast met hoofdverdelers, eventuele onderverdelers en bekabeling 
onderworpen aan de inspectie. 
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2 Installatieverantwoordelijkheid NEN3140 

Wet- en regelgeving 
De overheid heeft de taak om haar eigendommen te onderhouden. Zij voert haar taak uit door de 
onderhoudstaak aan specialisten in de eigen organisatie toe te wijzen of de expertise in de markt te 
benutten. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden krijgt men te maken met wet- en regelgeving.  
De eigenaar, tevens werkgever/opdrachtgever, heeft een zorgplicht ten aanzien van het onderhoud, 
het veilig werken aan en het gebruik van elektrische installaties. Het Bouwbesluit, Burgerlijk Wetboek 
en de Arbeidsomstandighedenwet zijn van toepassing.  
 
In de wetgeving zijn enkel essentiële bepalingen opgenomen voor het organiseren van de 
elektrotechnische veiligheid. In de bepalingen van onder meer de NEN 3140 zijn de wettelijke 
bepalingen uitgewerkt tot een toepasbaar veiligheidsbeleid. Eventueel in combinatie met een op de 
organisatie gericht kwaliteitshandboek Installatieverantwoordelijkheid wordt duidelijk hoe dit in de 
organisatie kan worden geïmplementeerd.  

Organiseren elektrotechnische veiligheid 
Door het volgen van het veiligheidsbeleid, in combinatie met de systematiek van de NEN 1010 en de 
NEN3140, ontwikkelt zich een Elektrotechnische bedrijfsvoering. Daarnaast ontstaat er, rechtskundig 
gezien, het vermoeden van overeenstemming met wetgeving. 
 
Na implementatie zijn in de keten planvorming, ontwerp, uitvoering tot en met de beheerfase, de 
processen in relatie tot E-veiligheid ingericht.  
In de E-bedrijfsvoering zijn afgebakende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
toegewezen aan gekwalificeerde werknemers of, bij het ontbreken van specifieke kennis, buiten de 
organisatie formeel toegewezen aan een aangewezen en gemachtigde rechtspersoon. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een externe installatieverantwoordelijke. De zeggenschap en aansprakelijkheid 
blijft in dit geval te allen tijde bij de gemeente.  
 
Met vastgestelde intervallen worden veiligheidsinspecties aan E-installaties gepland. Te nemen 
maatregelen, voortkomend uit de inspecties worden opgevolgd. De mate van veiligheid van de E-
installaties is aantoonbaar.  
Sleutelplannen worden geregeld, revisie en documentatie is of wordt actueel gemaakt. Een veilige 
werkomgeving voor werknemers en gebruikers van de E-installaties is geborgd. 
 
Mocht zich onverhoopt een situatie voordoen waarin verantwoording moet worden afgelegd, dan is 
het voor een organisatie met een geïmplementeerde en een periodiek geëvalueerde E-
Bedrijfsvoering te allen tijde inzichtelijk én aantoonbaar hoe de veiligheid van werknemers en 
gebruikers is geborgd en hoe de elektrotechnische veiligheid van E-installaties in stand wordt 
gehouden. 

Risico 
Bij geen of onvoldoende invulling van de systematiek, is er bij incidenten en aansprakelijkheid 
mogelijk sprake van aantoonbare nalatigheid en neemt de kans op strafrechtelijke vervolging toe. 
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Veiligheidszorgsysteem 
Het onderlinge verband tussen wet- en regelgeving en veiligheidsbeleid is schematisch weergegeven 
in de onderstaande figuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Arbowet is een kaderwet. Er is dus vrijheid het beleid ten aanzien van het borgen van de 

veiligheid naar eigen inzicht in te richten. Maar waarom zouden we het wiel opnieuw uitvinden als er 

al een uitgebreide uitwerking bestaat in de vorm van de NEN 3140 waarin rekening wordt gehouden 

met relevante wetgeving. 

De NEN3140 voorziet in een compleet veiligheidszorgsysteem, gericht op elektrische installaties en 

heeft aandacht voor werknemers, installaties en werkprocessen. 

De drie aandachtsgebieden kennen hun eigen processen die per organisatie van elkaar kunnen 

verschillen. Een gekwalificeerde installatieverantwoordelijke geeft in de meeste gevallen inhoud aan 

de elektrotechnische bedrijfsvoering 

  

1 2 3 
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1. Werknemer: 
Kijkend naar de gemeentelijke werknemer die op een of andere manier is betrokken bij 
elektrische installaties dan is er vanuit het zorgsysteem aandacht voor kwalificatie en 
afbakening van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Periodiek wordt (door een 
installatieverantwoordelijke) een afweging gemaakt of het kennisniveau past bij de 
werkzaamheden aan installaties, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De 
werkzaamheden kunnen zeer divers zijn. Van het enkel openen en sluiten van kasten, het 
bedienen en schakelen, tot en met het plegen van correctief onderhoud  inclusief het 
vervangen van elektrotechnische componenten. 

Soms is het kennisniveau eenvoudig met een instructie van pakweg 20 minuten op peil te 
brengen. Maar het kan ook noodzakelijk zijn een opleidingstraject te volgen bij een instituut. 

Als de werknemer eenmaal de juiste bagage heeft dan wordt hij/zij overeenkomstig met het 
benodigde kennisniveau aangewezen in een bepaalde hoedanigheid.  

Als richtlijn voor het instructie- en aanwijzingsproces wordt bijlage D en E van de NEN 3140 
aangehouden.  

2. Installaties: 
In het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat een eigenaar de onderhoudsplicht heeft ten 
aanzien van eigendommen. Het zorgsysteem van de NEN 3140 heeft goede instrumenten om 
aan die specifieke elektrotechnische onderhoudsverplichting inhoud te geven. Van elk type 
installatie wordt middels een determinatietabel bepaald wat het interval van inspectie moet 
zijn. Hieruit kan een concrete planning worden afgeleid. 
De praktijk leert dat de inhoud van de inspectie voor veel van de elektrische installaties die 
bij een gemeente worden beheerd grote overeenkomsten heeft. Het is heel goed mogelijk 
een integraal inspectieplan op te stellen. 
Gaandeweg ontstaat inzicht in de mate van veiligheid van elektrische installaties. Hiermee  
ontstaat rechtskundig gezien het vermoeden van overeenstemming met wetgeving.  

Als richtlijn voor het inspectieproces wordt bijlage I en J van de NEN 3140 aangehouden. 

Ook het toegangsbeleid speelt een rol van betekenis in dit aandachtsgebied. Voor elke 
discipline wordt het proces van uitgifte en inname van sleutels vastgelegd.  

3. Processen samenwerking: 
In een gemeentelijke organisatie wordt in- én extern samen gewerkt met diverse disciplines 
en partners. De afspraken die in dergelijke samenwerkingsverbanden zijn gemaakt worden 
vertaald naar (werk)processen. Het doel van het beschrijven van deze processen is dat wat er 
aan de voorkant wordt bedacht uiteindelijk samenvalt met de beheerstrategie van de 
gemeente.  

De randvoorwaarden voor het ontwerpen, bouwen en beheren van een elektrische 
installatie zijn als rode draad in de gehele keten van ontwerp en uitvoering opgenomen. Het 
uiteindelijke resultaat van een overgedragen elektrische installatie ritst vloeiend samen met 
de beheeruitgangspunten. 

De NEN 3140 voorziet niet concreet in dit aandachtsgebied. Hier is met name het oplever- en 
overdrachtsproces in deel 6.61 van de NEN 1010 van toegevoegde waarde. 
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3 NEN1010-2020 belangrijkste wijzigingen 

Er zijn veel nieuwigheden in de nieuwe NEN 1010. Voor Openbare Verlichting hebben we de meest 
belangrijke er even uitgelicht. 
 

714 Installaties voor buitenverlichting 
In de NEN 1010 zijn in deel 7 bij 714 bepalingen opgenomen voor “installaties voor 
buitenverlichting”. 
 

In de (oude 2015) stond in 714.411.1:  
“Het deel van de elektrische installatie voor de distributie van elektrische energie naar 
verlichtingsmaterieel met een eigen schakel- en verdeelinrichting kan worden beschouwd als 
distributiegroep waarop de afschakeltijden volgens 411.3.2.3 of 411.3.2.4 van toepassing zijn” 

 
In de versie van 2020 is in 714.411.1 één woordje gewijzigd:  
“Het deel van de elektrische installatie voor de distributie van elektrische energie naar 
verlichtingsmaterieel met een eigen schakel- en verdeelinrichting moet worden beschouwd als 
distributiegroep waarop de afschakeltijden volgens 411.3.2.3 of 411.3.2.4 van toepassing zijn”. 
 

Er hoeft geen discussie meer te zijn ten aanzien van distributiegroepen en uitschakeltijden in een 
stroomstelsel. De voedende kabel tussen twee verdelers (hoofdverdeler en aansluitset) is op basis 
van deze wijziging in principe altijd een distributiekabel waarbij in een TT-stelsel een maximale 
uitschakeltijd van 1 sec., en in een TN-stelsel een maximale uitschakeltijd van 5 sec. geldt.  Er is meer 
duidelijkheid ten aanzien van interpretatieverschillen bij typen groepen (zie 1.1.2).  
 

46 Schakelen en scheiden  
Hieronder wordt de letterlijke tekst van 46.2 uit de nieuwe NEN 1010 weergegeven. 
 
461.2  In TN-C-stelsels en in het TN-C-deel van een TN-C-S-stelsel mag de PEN-leiding niet worden 
geschakeld of gescheiden. 
 
In TN-S-stelsels en in het TN-S-deel van TN-C-S-stelsels hoeft de nul niet te worden geschakeld of 
gescheiden indien beschermende vereffening is toegepast en: 

- de nulleiding betrouwbaar verbonden is met aarde met een zodanig lage weerstand dat de 
afschakeltijden van de beveiligingstoestellen in overeenstemming zijn met de eisen uit hoofdstuk 
41, of 

- de netbeheerder verklaart dat hetzij de PEN- hetzij de N-geleider van de voeding betrouwbaar 
verbonden is met aarde met een zodanig lage weerstand dat de afschakeltijden van de 
beveiligingstoestellen in overeenstemming zijn met de eisen uit hoofdstuk 41. 

 
[nlb>OPMERKING a Voor beschermende vereffening zie 411.3.1.2.<nlb] 
 
[nlb>OPMERKING b Bij een TN-S-stelsel wordt de spanning op de nulleiding geacht onder normale 
omstandigheden niet meer te bedragen dan 12 V ten opzichte van aarde. Deze begrenzing geldt niet voor de 
spanning die optreedt gedurende de aanspreektijd van beveiligingstoestellen tegen overstroom.<nlb] 
 
[nlb>OPMERKING c In Nederland geven de netbeheerders van openbare netten in de regel geen 
verklaring af over de betrouwbaarheid van de aardverbinding. Private netbeheerders kunnen dat wel doen.<nlb] 
 
Van minder belang in situatie van eigen netten (scheiden kan in de voedingspunten mits deze buiten 
de MS-ruimte van de netbeheerder zijn geplaatst) maar van groot belang in de situatie van de 
netbeheerder. 
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Hier staat eigenlijk dat het voor een onderhoudsaannemer die, in opdracht van een gemeente, werkt 
aan lichtpunten met een aansluiting op het net van de netbeheerder onmogelijk is om zonder het 
scheiden van alle actieve delen veilig te werken.  
In de voor OVL doorgaans toegepaste aansluitsets kan de nulleiding niet gescheiden worden. Het 
netwerkbedrijf zal (in TN-(C)-S situaties) in de regel niet verklaren dat de nulleiding betrouwbaar is 
verbonden met aarde. In die situaties moet er altijd iemand van de netbeheerder de actieve aders 
waaronder de Nul in de MS-ruimte vrijschakelen/scheiden. 
 
Er is altijd overal een oplossing voor. Inmiddels zijn aansluitsets verkrijgbaar waarbij zowel de 
faseleidingen (avond of nacht) als de nulleiding gelijktijdig gescheiden kunnen worden. 
 
  
 
 


