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D I S C L A I M E R 
 
IGOV en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin 
opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en 
techniek. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd 
onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel IGOV haar best doet om alle 
informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende 
consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze publicatie en de gegevens. 
Gebruikers aanvaarden het risico daarvan. 
IGOV ziet derhalve, mede ten behoeve van degenen die aan deze publicatie hebben 
meegewerkt, af van welke aansprakelijkheid dan ook. 
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2. Documentbeheer 

 
Versie Datum Omschrijving Opmerking 

0.1 28-11-2011 Eerste opzet   

0.2 29-01-2012 Concept  Opmerkingen verwerkt 

0.3 24-05-2012 Redigeren Ad Huijbregts Taalkundig en inhoudelijk aangepast 

0.4 Okt 2012 Concept Concept t.b.v. IGOV-overleg 
22/10/2012 

1.0 30-12-2012 Concept Opmerkingen IGOV verwerkt 

2.0 8-01-2013 Concept  

2.1 14-01-2013 Definitief Bijlage verwijderd 
 
 

3. Distributie 
  

Naam Rol V 0.1 V 0.2 V 1.0 V 2.0 V2.1  

Dhr. A.C. Klink Opdrachtgever X X X X X  

Dhr. R. Bastian Adviseur  X X X X X  

Ing. E.A. Janze Auteur X X X X X  

        

        

        

        
 
 
 
 
 
Akkoord voor deze versie V 2.1 van 14 januari 2013 
 
Naam Rol Datum 

Ing. E.A. Janze Auteur 30-12-2012 

Dhr. A.C. Klink Opdrachtgever 08-01-2013 

Dhr. R. Bastian Adviseur  14-01-2013 
 
 
 
 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 
openbaar gemaakt, in enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van het IGOV.  
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4. Inleiding 

 
 
Met de inwerkingtreding van de energiewet in 1998 heeft er een verschuiving plaatsgevonden van 
verantwoordelijkheid met betrekking tot de openbare verlichting. Voor deze inwerkingtreding van de 
energiewet was het eigendom van de openbare verlichting vaak onderdeel van een eigen 
gemeentelijk energiebedrijf. 
 
Door de energiewet heeft er een verlegging plaatsgevonden van verantwoordelijkheden en 
werkzaamheden. Veelal werden de werkzaamheden in langlopende contracten overgedragen aan 
de energiebedrijven die waren ontstaan met de komst van deze energiewet. De werkzaamheden 
aan de technische installaties werden op kosten en risico van de gemeenten uitgevoerd. 
 
De werkzaamheden hadden zowel betrekking op de openbare verlichtingsinstallatie1 gevoed vanuit 
een eigen kabelnet als ook aangesloten op de voedingkabel van de lokale netbeheerder. In de 
laatste situatie was het niet verplicht om de openbare verlichtingsinstallatie te laten voldoen aan de 
NEN 1010. In de NEN 1010 werd de openbare verlichtingsinstallatie uitgesloten. 
 
Op verzoek van het IGOV heeft Janze Projectmanagement BV de opdracht gekregen om te 
onderzoeken wat nu de specifieke eisen zijn ten aanzien van de openbare verlichtingsinstallatie in 
het kader van het recent van kracht geworden Bouwbesluit en de NEN 1010. Meer in het bijzonder 
wat de gevolgen van het Bouwbesluit en de NEN 1010 zijn voor de openbare verlichtingsinstallaties 
die zijn aangesloten op de netten van de netbeheerder. 
 
 

 
1 Openbare Verlichtingsinstallatie OVL 
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5. Conclusie 
 
Om de veiligheid van de openbare ruimte te kunnen waarborgen, zal er een gezamenlijke 
inspanning moeten worden verricht door zowel de gemeenten, als eigenaar van het bovengrondse 
gedeelte van de openbare verlichting als ook de netbeheerder, die eigenaar is van het 
ondergrondse elektriciteitsnet waarop de openbare verlichting is of wordt aangesloten. 
 
In het kader van de NEN 1010 wordt als installatie voor buitenverlichting de hele elektrische keten 
beschouwd, vanaf het punt waar de schakel/scheider mogelijkheid zich bevindt. Dit gaat dus verder 
dan alleen het deel voor en na de netaansluiting en/of het overdrachtspunt nabij of in een lichtpunt. 
 
Vanuit ieders verantwoordelijkheid voor de eigen installatiedelen zijn de netbeheerders en de 
gemeenten met elkaar in overleg gegaan om te onderzoeken waar mogelijkheden liggen om de 
veiligheid van de openbare verlichting te optimaliseren om zo samen tot een als maximaal haalbaar 
mogelijk veilige totaalinstallatie te komen. Totaalinstallatie wil zeggen de totale elektrische 
circuitketen van voedingspunt tot het armatuur in de lichtmast en alles wat daar tussen ligt. 
 

 
Fig. 1 Energiecircuit totaalinstallatie 
 
Een eerste stap is gezet door in onderling overleg de uitsluitinggrond in het Bouwbesluit te laten 
wijzigen. Deze wijziging is ingegaan 1 april 2012. Echter met deze wijziging is niet alles meteen 
opgelost maar slechts een eerste richting aangegeven. De voornoemde wijziging is namelijk alleen 
van toepassing op nieuw aan te leggen installaties voor openbare verlichting die direct worden 
aangesloten op de elektriciteitsnetten van de netbeheerder. Maar ook voor grootschalige 
aanpassingen en of reconstructies van het kabelnet door de netbeheerder. 
 
Voor de bestaande aansluitingen zal de veiligheid moeten worden verhoogd door middel van 
technische aanpassingen in zowel het kabelnet van de netbeheerder als ook in de openbare 
verlichtingsinstallatie van de gemeentelijke eigenaar of derden. Technisch zijn er bijvoorbeeld 
mogelijkheden om ondersteunend veiligheidsaarding te slaan zodat de afschakeltijden binnen de 
gestelde norm worden bereikt. 
Ook valt te denken aan het toepassen van meer selectiviteit van de zekeringen. 
 
Bij nieuw aan te leggen installaties zal de installatie moeten voldoen aan de NEN 1010. 
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6. Uitgangspunten 
 
In het voorliggende document zijn de onderstaande punten als uitgangspunt gehanteerd: 
 

- Het betreft alleen openbare verlichting, zijnde verlichting in de buitenruimte, welke direct is 
aangesloten op het elektriciteitsnet van de netbeheerder. Openbare verlichting aangesloten 
op een eigen kabelnet zal vanuit de installatie-eigenaar in ieder geval moeten voldoen aan 
de NEN 1010 en vormt dan ook geen onderdeel van dit document. 

 
- Als het samenstel van het elektrisch materieel en de leidingen van een aangeslotene, is te 

rekenen na het overdrachtspunt2 van de aansluiting.  
Memorie van Toelichting Elektriciteitswet 1998: Voor zover het een producent van 
elektriciteit betreft, wordt hieronder verstaan de elektriciteitscentrale als geheel; voor zover 
het een afnemer van elektriciteit betreft, wordt hieronder verstaan alles wat - doorgaans 
achter de elektriciteitsmeter - in de woning of vestiging elektriciteit verbruikt. Tot de 
installatie kan ook behoren de verbinding tussen een vestiging van een aangeslotene en het 
punt waarop de aangeslotene is voorzien van een aansluiting op het net. 

 
- De zekering is alleen bedoeld om te beveiligen (beperking van de maximale stroom in een 

kring en als richting tussen de voedende en afgaande zijde geplaatst) en niet om te 
schakelen. 

 
- Een scheider, lastschakelaar of vermogensschakelaar zijn de componenten om een kring te 

kunnen scheiden van zijn voeding. Daar hoort ook een zekere mate van mechanische 
contactdruk bij afhankelijk van de spanning en stroom die wordt geschakeld of gescheiden. 

 
- Uit het bovenstaande blijkt dat een installatie, in elektrotechnische zin, dus achter het punt 

begint daar waar de schakel/scheider mogelijkheid zit, en het samenstel is van elektrisch 
materieel en leidingen. 

 
- Dat in de totale laagspanningskring de installatie eigendom is van 2 juridische eigenaars te 

weten: 
 Netbeheerder als eigenaar en beheerder van het elektriciteitsnet, veelal het 

ondergrondse deel; 
 Eigenaar en beheerder van de openbare verlichting, voor het merendeel het 

bovengrondse deel, voor een kleiner gedeelte een eigen ondergronds deel. 
 

- Daar waar alle andere elektrische aansluitingen op laagspanningsgebied zijn te scheiden 
door een groepenkast of aparte (hoofd)schakelaar van de netbeheerder speelt dat gedeelde 
eigendom dus niet. Daar is de scheiding daar waar het laagspanningsdeel geschakeld kan 
worden. Alles voor de (hoofd)schakelaar is voor de netbeheerder en de installatie achter de 
(hoofd)schakelaar is voor de eigenaar van deze installatie. 

 
- Voor de openbare verlichting installaties geldt dat deze juridische scheiding dan ook wordt 

gevormd door het punt waar de (hoofd)zekering zich in de lichtmast bevindt. Ten opzichte 
van bijvoorbeeld een huisaansluiting maakt het de openbare verlichting meer complex en 
zich onderscheidend ten opzichte van de reguliere laagspanningsaansluitingen. 

 
- Zowel bestaande als nieuw aangelegde installaties moeten veilig zijn voor het gebruik 

waarvoor deze zijn ontworpen.  
 
 

 
2 Overdrachtspunt: Het tussen de netbeheerders onderling of de netbeheerder en de aangeslotene overeengekomen 
fysieke punt waar respectievelijk een scheiding tussen de aansluiting van twee netten onderling of tussen de aansluiting van 
een net en de installatie van de aangeslotene kan worden gerealiseerd. 
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7. Definities 
 
In de NEN 1010 worden termen en definities weergegeven welke afkomstig zijn uit de Internationale 
elektrotechnische woordenlijst - Deel 826: Elektrische installaties volgens NEN-IEC 60050-
826:2004. 
 
Onderstaand een korte opsomming van de termen en definities welke van toepassing zijn op de 
openbare verlichtingsinstallaties. 
 
Elektrische installatie (NEN 1010: 2.10.01) 
Samenstel van bij elkaar behorend elektrisch materieel met onderling op elkaar afgestemde 
eigenschappen om bepaalde doelen te realiseren. 
 
Voedingspunt van de elektrische installatie (NEN 1010: 2.10.02) 
Punt waar elektrische energie wordt geleverd aan de elektrische installatie. 
 
Elektrisch voedingssysteem voor veiligheidsvoorzieningen (NEN 1010:2.10.04) 
Voedingssysteem bestemd om de werking in stand te houden van elektrische installaties en 
materieel die van belang zijn: 

a. voor de gezondheid en/of veiligheid van personen; 
b. voor de gezondheid en/of veiligheid van levende have; 
c. indien dit wordt voorgeschreven door de nationale overheid om schade aan de omgeving en 

ander materieel te vermijden. 
Het voedingssysteem omvat zowel de voedingsbron als de elektrische stroomketens tot aan de 
aansluitklemmen van elektrisch materieel. In bepaalde gevallen kan het voedingssysteem ook het 
materieel omvatten. 
 
Scheiden (NEN 1010:2.17.01) 
Functie bestemd om de gehele elektrische installatie of een gedeelte daarvan om 
veiligheidsredenen spanningsloos te maken door de elektrische installatie of een gedeelte daarvan 
te isoleren van elke bron van elektrische energie. 
 
Elektrische schok (NEN 1010:2.12.01) 
Fysiologisch effect als gevolg van een elektrische stroom die door het lichaam van een mens of een 
dier loopt. 
 
Bescherming tegen elektrische schok (NEN 1010:2.12.02) 
Voorzorgsmaatregelen die het risico van een elektrische schok beperken. 
 
Directe aanraking (NEN 1010:2.12.03) 
Aanraking van actieve delen door personen of dieren. 
 
Indirecte aanraking 
Aanraking door personen of dieren van metalen gestellen die door een fout onder spanning staan. 
 
Basisbescherming (NEN 1010:2.12.05) 
Bescherming tegen elektrische schok onder omstandigheden waarin geen fout is opgetreden. 
 
Aansluiting (Dienst Toezicht Energie, DTe) 
Een of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als bedoelt in artikel 16, 
onderdelen a tot en met d, van de wet waardering onroerende zaken, dan wel tussen een net en 
een ander net op een ander spanningsniveau. 
 
Netaansluiting 
Elke verbinding of elk samenstel verbindingen van een aansluiting, waarbij de elektrische installatie 
achter deze verbinding of samenstel verbindingen gescheiden is en blijft van andere elektrische 
installaties en wordt geïdentificeerd door een eigen EAN code 
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Netaansluitpunt 
Het fysieke punt dat de grens tussen de aansluiting en het net van de netbeheerder aangeeft. 
 
Overdrachtspunt 
Het tussen de netbeheerders onderling of de netbeheerder en de aangeslotene overeengekomen 
fysieke punt waar respectievelijk een scheiding tussen de aansluiting van twee netten onderling of 
tussen aansluiting van een net en de installatie van de aangeslotene kan worden gerealiseerd. 
 
 

 
Fig. 2 Overdrachtspunt. 
 
Het overdrachtpunt kan per gebied (netbeheerder) verschillen. Er zijn netbeheerders waarbij het 
aansluitkastje in de lichtmast eigendom en verantwoordelijkheid is van de netbeheerder. Vanaf de 
aansluitklemmen voor het aansluitsnoer van het armatuur ligt de verantwoordelijkheid bij de 
gemeente of derden. 
 
Een andere situatie kan zijn dat tot de zekeringen de verantwoordelijkheid ligt bij de netbeheerder. 
Het aansluitkastje, zekeringen en klemmen zijn het eigendom en de verantwoordelijkheid van de 
gemeente of derden. 
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8. Bouwbesluit 2012 en NEN 1010 
 
Met ingang van 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 van kracht geworden, zoals gepubliceerd in 
Staatsblad 416 inclusief veegbesluit 676 en de Regeling Bouwbesluit 2012 gepubliceerd in 
Staatscourant 23914. Het nieuwe Bouwbesluit is sterk vereenvoudigd ten opzichte van de vorige 
versie uit 2003. Het aantal voorschriften is met ongeveer een derde teruggebracht.  
 
In het Bouwbesluit 2012 en de bijbehorende regeling Bouwbesluit 2012 is opgenomen dat er ten 
aanzien van art. 714 van de NEN 1010:2007 + C1:2008 een wijziging is vastgesteld. 
 
Zie hiervoor Hoofdstuk 5. Nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen, Paragraaf 5.1. 
Nieuwbouw, Artikel 5.1. NEN 1010. 
 
8.1. Juridisch kader 
Vanuit de rijksoverheid wordt het Bouwbesluit vastgesteld. Vanuit dit oogpunt heeft het Bouwbesluit 
en regeling Bouwbesluit 2012 een wettelijk kader. De verwijzingen en NEN normen welke 
opgenomen zijn, hebben vanuit die achtergrond dan ook een wettelijk karakter. In het Bouwbesluit 
2012 is er ten aanzien van de verlichting in de buitenruimte een wijziging ingevoerd. Deze wijziging 
heeft betrekking op art. 714 van de NEN 1010. 

b. In onderdeel 714.1.1. is de bepaling dat rubriek 714 (NEN 1010) niet geldt voor openbare 
verlichting als bedoeld onder 1) van dat onderdeel, niet van toepassing. 

Door het aanpassen van het bouwbesluit is bovenstaande lid b ontkracht. Dit wil zeggen dat nieuw 
aangelegde OVL installaties of bij grote reconstructies, het kabelnet van de netbeheerder ook aan 
de NEN 1010 moet voldoen. 
 
 
8.2. NEN 1010, art 714 
 
Onderstaande tekst is letterlijk overgenomen vanuit de NEN 1010: 2007 +C1:2008. 
 
714 - Installaties voor buitenverlichting 
 
714.1 - Onderwerp, toepassingsgebied en fundamentele uitgangspunten 
 
714.11 - Onderwerp en toepassingsgebied 
De bepalingen van deze rubriek zijn van toepassing op vaste installaties voor buitenverlichting. 
Buitenverlichting bestaat uit armaturen, leidingsystemen en toebehoren die buiten gebouwen zijn 
aangebracht. 
Deze bepalingen zijn vooral van toepassing op: 

a. verlichtingsinstallaties, bijvoorbeeld voor wegen, parken, tuinen, voor het publiek 
opengestelde plaatsen, sportterreinen, verlichting van monumenten en het aanlichten van 
objecten; 

b. andere objecten voorzien van verlichting zoals telefooncellen, bushokjes, reclamezuilen, 
stadsplattegronden en wegsignalering. 
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De bepalingen van deze rubriek gelden NIET voor: 

1. installaties voor openbare verlichting die rechtstreeks zijn aangesloten op het net van 
een netbeheerder of op een net waarvoor ontheffing is verleend voor het aanwijzen 
van een netbeheerder; (Dit is de tekst welke nu van toepassing is verklaard in het nieuwe 
Bouwbesluit.) 

2. tijdelijke feestverlichting; 

3. verkeersregelinstallaties; 

4. armaturen die aan de buitenkant van een gebouw zijn bevestigd en vast zijn aangesloten op 
de installatie van dat gebouw.  

Doordat de wijziging in het Bouwbesluit 2012 en de regeling Bouwbesluit vanaf 1 april 2012 van 
kracht is geworden, betekent dit dat de onder 1 genoemde toepassing ook van kracht is. 

In de regeling wordt namelijk het feit dat de rubriek NIET geldt omgekeerd, door te stellen dat deze 
uitsluiting door het bouwbesluit niet meer van kracht is. 

Concreet wil dit zeggen dat vanaf 1 april 2012 nieuw aan te leggen installaties voor openbare 
verlichting, aangesloten op een kabelnet van de netbeheerder, moeten voldoen aan de NEN 1010 
zoals o.a. genoemd in art. 714. 

8.3. NEN 1010 

De NEN 1010 is met enige regelmaat gewijzigd. De op dit moment geldende NEN 1010 is: 
NEN 1010: 2007+C1: 2008 
- Uitgiftedatum: september 2008 
- Titel: Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. 
- Bijzonderheden: Deze norm is op 21 mei 2009 aangewezen in het kader van het Bouwbesluit. 

Belangrijke bepalingen met betrekking tot inspectie en brandveiligheid zijn buiten de aanwijzing 
gelaten. 

 
8.4. NPR 53103 
 
Naast de uitgave van de NEN 1010 worden er ook Nederlandse Praktijk Richtlijnen uitgegeven. 
Voor de NEN 1010 is dat de NPR 5310. 
 
De NPR is bedoeld als een toelichting op de norm. De NPR 5310 is dan ook een ‘eenvoudiger’ 
uitleg van de NEN 1010 ten aanzien van de verschillende eisen die gesteld worden in de NEN 1010. 
 

                                                      
3 Nederlandse Praktijkrichtlijnen 5310 
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9. Gevolgen wijziging Bouwbesluit 
Wat zijn de gevolgen van deze wijziging in het Bouwbesluit voor de openbare verlichting. De 
gevolgen zijn te verdelen in bestaande installaties en nieuw aan te leggen installaties. 
 
9.1. Bestaande installatie 
 
De wijziging in het Bouwbesluit 2012 heeft voor de bestaande installaties betrekkelijk weinig 
gevolgen. Dit omdat normwijzigingen alleen van toepassing zijn op nieuw aan te leggen installaties 
vanaf de ingangsdatum van het nieuwe Bouwbesluit. 
 
Bij grootschalige renovaties echter, bijvoorbeeld het vervangen van kabelnetten door de regionale 
netbeheerder, kan het een punt van belang voor openbare verlichtingsinstallaties zijn, de 
netbeheerder er op te wijzen dat de ‘nieuwe’ installaties aan de veiligheidsbepalingen van de NEN 
1010 of gelijkwaardige veiligheidsregels moeten voldoen. 
 
Vanuit het verleden is de openbare verlichting, aangesloten op het kabelnet van de netbeheerder, 
altijd vrijgesteld om te voldoen aan de NEN 1010. Maar door een incident in de gemeente 
Amsterdam ligt er een gerechtelijke uitspraak voor de netbeheerder om de veiligheid van de 
lichtmasten in de openbare ruimte naar een hoger niveau te tillen. 
 
Met deze uitspraak bestaat er een bindende verplichting om aan de genoemde veiligheid invulling te 
geven. Dit betekent dat zowel de netbeheerder als eigenaar van het elektriciteitsnet evenals de 
eigenaar van de openbare verlichting hierin een rol moet spelen. Door de uitspraak zal er door beide 
partijen moeten worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de totale circuitveiligheid op een 
hoger niveau te brengen. Dit geldt ook voor de bestaande installaties. 
 
Dit is voor bij de Intergemeentelijk overleg Openbare Verlichting (IGOV) aangesloten gemeenten 
aanleiding geweest om te pleiten voor aanpassing van de het Bouwbesluit en uiteindelijk de 
NEN 1010. 
 
Amsterdam eiste bij de rechter dat de regionaal netbeheerder Liander het hoofdstedelijke lichtnet 
zou voorzien van geaarde aansluitingen, zodat de lichtmasten niet onder spanning kunnen komen te 
staan. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) heeft besloten, zo blijkt uit een recent 
gepubliceerde uitspraak begin 2012, dat regionaal netbeheerder Liander geen aarding hoeft te 
verzorgen bij openbare verlichting in de gemeente Amsterdam. Het CBB stemde wel in met de 
noodzaak tot een veilige aansluiting conform de uitleg die de NMA daaraan had gegeven over 
maximum spanningsniveaus en afschakeltijden. 
 
Om de veiligheid in deze bestaande installatie te kunnen verhogen zal er per situatie moeten 
worden gekeken wat de opbouw van het kabelnet is. In veel gevallen zijn de lichtmasten door middel 
van een 2 A, 4 A of 6 A zekering rechtstreeks aangesloten op het kabelnet van de regionale 
netbeheerder. Dit kabelnet is vaak ook in gebruik voor de huisaansluitingen. De kabels zijn veelal 
afgezekerd met een waarde die tot ca 400 A kan oplopen. Dit betekent dat er bij een (kort)sluiting op 
de aansluiting in de lichtmast de 400 A zekering de laatste veiligheid is voor het aansluitblok in de 
lichtmast. Afhankelijk van de afstand tot het verdeelstation is het niet waarschijnlijk dat de 400 A 
direct of binnen 5 seconden afschakelt bij een (kort)sluiting onder het aansluitblok in de lichtmast. 
 
Verschillen 
Ten opzichte van huisaansluitingen zit hier al een wezenlijk verschil. De opbouw van een 
huisaansluiting is over het algemeen als volgt: 

- Hoofdzekering van de afgaande groep in het verdeelstation van de netbeheerder. 
- 25 A als hoofdzekering in de woning. 
- 16 A als afgaande groep voor de verdeling in de woning. 
- Per woning veelal ook nog een eigen aparte aarding. 
- Een relatief veilige omgeving door weinig kans op aanrijdschade en vandalisme. 
- Een veilige ruimte om aan de aansluitkast te werken in tegenstelling tot de zeer beperkte 

ruimte in een lichtmast. 
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Bij een openbare verlichtingsinstallatie aangesloten op het kabelnet van de regionale netbeheerder 
is er over het algemeen echter sprake van: 

- 400 A als hoofdzekering van de afgaande groep in het verdeelstation van de regionale 
netbeheerder, waarbij in sommige gevallen er gescheiden aders worden gebruikt voor de 
openbare verlichting. 

- Tot maximaal 6 A in het aansluitpunt in de lichtmast. 
- Geen afzonderlijke aarding per lichtmast. 
- Een relatief onveilige omgeving. Het bevindt zich in de buitenruimte met statistisch 

aantoonbare grotere kans op aanrijdschade, vandalisme en weerinvloeden. 
- Gevaarlijk risico op een hoge kortsluitstroom op de lichtmast doordat het volle 

kortsluitvermogen op de lichtmast kan komen te staan bij een installatiedefect voor het 
aansluitblok en de 6 A zekering in de lichtmast. 

 
Een groot risico van de laatstgenoemde installatieopbouw van de openbare verlichtingsinstallaties 
ten opzichte van gebouwgebonden installaties is gelegen in het gegeven dat de selectiviteit en de 
afschakeltijd niet zijn gewaarborgd. 
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9.2. Nieuwe installatie 
 
Voor nieuw aan te leggen openbare verlichtingsinstallaties dient de netbeheerder te voldoen aan de 
NEN 1010 art. 714, Installaties voor buitenverlichting. 
 
In art. 714 worden de volgende eisen gesteld waar de openbare verlichtingsinstallatie aan moet 
voldoen. 
 
714.41 - Bescherming tegen elektrische schok. 
 

714.41A - Voorzieningen voor basisbescherming 
Alle actieve delen van elektrisch materieel moeten tegen directe aanraking zijn beschermd 
door isolatie, door afschermingen of door omhulsels. 
 
Kasten waarin bereikbare actieve delen zijn ondergebracht, moeten met behulp van een 
sleutel of gereedschap zijn afgesloten, tenzij deze zich bevinden op een plaats waar 
uitsluitend vakbekwame of voldoende onderrichte personen toegang hebben. 
 
Deuren die toegang geven tot elektrisch materieel en die zich op een hoogte van minder 
dan 2,50 m boven de grond bevinden, moeten met behulp van een sleutel of gereedschap 
zijn afgesloten. Bij een geopende toegang moeten bovendien maatregelen tegen directe 
aanraking zijn genomen door toepassing van materieel met een beschermingsgraad van 
tenminste IP 2X of IP XXB of moeten aangebrachte afschermingen of omhulsels dezelfde 
beschermingsgraad bieden. 
 
De toegang tot de lichtbron van verlichtingsarmaturen, die zijn aangebracht op een hoogte 
van minder dan 2,80 m boven de grond, mag slechts mogelijk zijn door het verwijderen van 
een afscherming of omhulsel met behulp van gereedschap. 
 
714.41C.1 - Bescherming door niet-geleidende ruimten 
Bescherming door niet-geleidende ruimten is niet toegelaten. 
 
Opmerking: Een niet-geleidende ruimten is een ruimte met isolerende vloer en wanden. 
Helaas staat nergens in de NEN 1010 duidelijk vermeld wat deze precies inhoud. 
 
714.41C.2 - Bescherming door plaatselijke vereffening die niet met aarde is verbonden 
Bescherming door plaatselijke vereffening die niet met aarde is verbonden, is niet 
toegelaten. 

 
714.411 - Beschermingsmaatregel: automatische uitschakeling van de voeding 
Metalen delen (zoals omheiningen, roosters en dergelijke) die zich in de onmiddellijke nabijheid 
bevinden van een installatie voor buitenverlichting maar daar geen deel van uitmaken, behoeven 
niet te zijn verbonden met de hoofdaardrail of -klem. 
 
Om een veilige installatie te kunnen waarborgen zal de opbouw van openbare verlichting anders 
moeten worden ingericht bij aansluiting op het kabelnet van de regionale netbeheerder. 
 
Onderstaand een opsomming als voorbeeld hoe de opbouw kan worden: 

- Hoofdzekering van de afgaande groep in het verdeelstation van de netbeheerder. 
- 10 A als hoofdzekering in het ondergrondse aansluitblok of bij de stekkerverbinding(zie fig. 3 

en 4). 
- 2 A, 4 A of 6 A als beveiliging naar het armatuur. 
- Ondersteunende aarding. 
- Risico zal minder worden doordat er selectiviteit wordt toegepast in het afzekeren. 
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Fig. 3 Ondergronds aansluitblok 
 
Op deze wijze kan de veiligheid beter worden geborgd doordat bij (kort) sluiting tegen de lichtmast 
de zekering in het aansluitblok zal aanspreken. Nadeel is dat het een ondergrondse aansluiting is 
waarbij invloed van vocht een probleem kan vormen.  
 
 

aftakmof

Lichtmast

maaiveld

Overdrachtspunt

Kabel eigendom netbeheerder

Stekker verbinding

 
 
Fig. 4 Aansluiting met stekkerverbinding 
 
Met behulp van een stekkerverbinding in de lichtmast kan er een situatie worden gecreëerd waarbij 
de lichtmast spanningsloos wordt op het moment dat deze b.v. wordt aangereden. De 
stekkerverbinding laat los zodra de kabel onder mechanische spanning komt te staan.  
 
Een andere mogelijkheid is om over te gaan op een eigen kabelnet. Dit heeft een ander 
investeringbudget dan aansluiten op het kabelnet van de regionale netbeheerder. Echter de 
veiligheid zal eenvoudiger zijn te waarborgen omdat er één installatie-eigenaar is. 
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10.    Borgen veiligheid 
 
Vanuit de Arbowetgeving is er een wettelijke verplichting om toe te zien op de betrouwbaarheid en 
veiligheid van de elektrische installaties. Om dit te kunnen waarborgen zal de elektrische installatie 
regelmatig moeten worden geïnspecteerd in overeenstemming met inspectiefrequenties te bepalen 
door de installatieverantwoordelijke. In de NEN 3140 en de NEN 1010, Deel 6 zijn de eisen 
opgenomen die worden gesteld aan het inspecteren van elektrische installaties. 
 
Voor installaties aangesloten op het kabelnet van de netbeheerder betekent dit dat er vanuit het 
juridisch raakvlak door zowel de netbeheerder als ook door de beheerder van de openbare 
verlichting inspecties moeten worden uitgevoerd. De netbeheerder dient minimaal aan te kunnen 
tonen dat de installatie voor de 6A zekering voldoende veilig is dat deze binnen de afschakeltijd van 
5 sec ook daadwerkelijk afschakelt. Een meting van de isolatie en de aarding mag dan ook niet 
ontbreken in de rapportage. 
 
Vanaf de 6A zekering zal de gemeente moeten inspecteren of de elektrische installatie veilig genoeg 
is. Deze inspectie bestaat zowel uit een visuele inspectie als ook voorgeschreven metingen. 
 
Vanuit een gezamenlijke verplichting om de veiligheid te kunnen waarborgen zullen de gegevens 
van beide partijen beschikbaar moeten worden gesteld. 
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11.    Bronvermelding 

 
- NEN 1010: 2007+C1: 2008; 
- NEN 3140: 2011; 
- Bouwbesluit april 2012; 
- Diverse mail wisselingen VNG en IGOV leden; 
- Internet; 
- Movares: Veiligheid OV-netten Amsterdam, 22 januari 2010; 
- Raad van bestuur NMa, Bindende aanwijzing aan Liander inzake veiligheid; 
- Begrippenlijst elektriciteit (DTe / NMa). 
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