
Om openbare verlichting (OV) te laten branden is een 

aansluiting op het elektriciteitsnet nodig. Het realiseren 

en onderhouden van een aansluiting op het openbare 

elektriciteitsnet is in Nederland een taak van de (regionale) 

netbeheerder. In uw regio is dat Liander. In deze folder 

beschrijven we hoe Liander uw aansluitingen verzorgt voor 

openbare verlichting.

Geschakeld net
Voor openbare verlichting wordt gebruik gemaakt van 

een apart geschakeld net, dit net is voor een groot deel 

geïntegreerd in het openbare net. De lichtmast wordt 

direct aangesloten op een hulpdraad in het openbare net. 

Liander verzorgt voor u de aansluiting van de lichtmast 

op het net. Het energieverbruik van de verlichting wordt 

in de meeste gevallen gemeten. In die gevallen waar niet 

gemeten wordt, dient u jaarlijks een opgave te doen van 

het opgestelde vermogen, één en ander conform bijlage 15 

van de meetcode. Indien er voor het in- en uitschakelen 

van de openbare verlichting gebruik wordt gemaakt van 

ons TF signaal, kunnen wij aan de hand van de branduren 

in combinatie met de door u opgegeven vermogens het 

verbruik berekenen. Indien u beschikt over een eigen 

schakelsignaal dient u ook het aantal branduren op 

te geven. Uw opgave moet worden voorzien van een 

accountantsverklaring.

De kosten
Voor een aansluiting brengen we u kosten in rekening. 

Eenmalige kosten voor het realiseren van de aansluiting 

en periodieke (maandelijkse kosten) voor het 

instandhouden van de aansluiting. De hoogte van deze 

kosten hangt af van het type aansluiting dat u wenst. 

Op onze website www.liander.nl vindt u een overzicht van 

de tarieven.

Belangrijk om te weten
Wanneer Liander de aansluiting heeft aangelegd, verkrijgt 

u als klant het verbruiksrecht. De aansluiting blijft 

eigendom van Liander. Het beheer en onderhoud van de 

aansluiting verzorgt Liander voor u.

De eenmalige en periodieke tarieven voor het maken en 

onderhouden van een elektriciteitsaansluiting worden 

vastgesteld door de toezichthouder van de energiesector 

de Energiekamer (EK). De EK is onderdeel van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit.
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Naast de periodieke kosten voor de aansluiting brengt 

Liander u ook kosten in rekening voor het transport van 

elektriciteit. Ook deze tarieven worden vastgesteld door 

de EK. De afgenomen elektriciteit betaalt u rechtstreeks 

aan uw leverancier. Volgens de elektriciteitswet geldt dat 

organisaties die zich in hoofdzaak bezig houden openbare 

verlichting ook zelf aansluitingen mogen verzorgen.  

Als een organisatie werkzaamheden aan aansluitingen 

wil aanbesteden moet in dat geval vooraf met de 

netbeheerder een overeenkomst worden gesloten.  

Liander informeert u graag onder welke omstandigheden 

dit mogelijk is.

Liander
Wij bezorgen elektriciteit bij ruim 2,8 miljoen 

huishoudens, bedrijven en instellingen. Gas bezorgen 

wij op 2,1 miljoen adressen. Wij werken voortdurend aan 

onderhoud, verbetering en uitbreiding van onze netwerken 

in Gelderland, Flevoland, Friesland, Noord-Holland en een 

deel van Zuid-Holland.

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 

088 542 63 62 of via www.liander.nl.
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