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Facts & Figures

• Momenteel zijn er in Vlaanderen 1.160.000 OV 

lichtpunten, dat is ongeveer ½ lichtbron per 

huishouden. Slechts 5% daarvan bestaan uit 

LED-verlichting.

• Jaarlijks zijn er 3800 branduren licht. 4% van de 

lichtpunten wordt gedimd. 21% wordt gedoofd.
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Facts & Figures

• Het jaarlijkse verbruik bedraagt 415 GWh/j. Dit is 

minder dan 1% van het totaal Vlaamse 

elektriciteitsverbruik. Dit is een kostprijs van 

144M€/jaar (all-in). Dit komt op een bedrag van 

€1,8 pp/mnd (exclusief netten). 

• Van de 144M€ kosten per jaar gaat 100M€ naar 

energieverbruik, 30M€ naar investeringen 

(exclusief verkavelingen), 6M€ naar onderhoud 

materiaal en 8M€ naar onderhoud – werkkosten.
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Facts & Figures

Vlaanderen Veurne
aantal km gemeentewegen 235

aantal huishoudens 2,769,259 5,162 

aantal inwoners 6,552,967 11,897 

aantal lichtpunten 1,160,000 2,279

verbruik per jaar van OV 415 GWh/j 1 179 MWh/j

kostprijs per jaar (verbruik 

en onderhoud)
144 000 000 € 305 579 € 

kostprijs per lichtpunt 124 € 134 € 

kostprijs OV per gezin 52 € 59 € 

aantal lichtpunten per gezin 0,42 0,44
uitstoot ton CO2 per jaar 83 000 ton 236 ton
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Facts & Figures

• Het OV-elektriciteitsnet en de aansluiting is overal 

in Vlaanderen eigendom van de DNB. De OV-

installatie zelf (steun + toestel) is in 70% 

eigendom van het lokale bestuur en in 30% 

eigendom van de Fluvius. 
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Facts & Figures
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Facts & Figures

• De technologieën uit het verleden zijn de 

kwikdamplampen en de natriumdamplampen. Er 

is in de periode 1990-2000 reeds een succesvolle 

vervangcampagne gebeurd, van 

kwikdamplampen naar natriumdamplampen.
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• Gemeente

• Beslissing investeringen

• (90%)

• Fluvius

• Exploitatie:

Openbare dienstverplichting
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Openbare dienstverplichting

• Exploitatie
• de werkzaamheden voor het onderhoud van de elektriciteitskabels, 

de verlichtingspalen, de palen, ankers, buizen, steunen, moffen, 
kasten en andere benodigdheden voor de ondersteuning of 
bescherming van de verlichtingsinfrastructuur, de 
verlichtingsarmaturen en de lampen, de schakelaars, de meet-, regel-
en communicatieapparatuur en de eventuele transformatoren; 

• de organisatie en de bemanning van een meldpunt voor defecte, 
gestoorde of storende openbare verlichting; 

• het opstellen van de aanbestedingsdossiers voor de aankoop van de 
openbareverlichtingsinfrastructuur en van de vervangstukken;

• het verlenen van bijstand aan de gemeenten bij het opstellen van hun 
aanbestedingsdossier voor de energieaankoop van de openbare 
verlichting; 

• het vijfjaarlijks uitvoeren of laten uitvoeren van een energieaudit over 
de openbare verlichting;

• het sensibiliseren van de gemeenten die gelegen zijn in het 
geografische gebied van de netbeheerder, op het vlak van de 
lichthinder van openbare verlichting.
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Openbare dienstverplichting

• De kosten voor de exploitatie van de openbare 

verlichting worden beschouwd als een 

openbaredienstverplichting (ODV). De kosten 

worden dus verwerkt in de distributienetkosten.

• Op die manier wordt er voor verlichting ongeveer 

16 miljoen euro per jaar aan de ODV 

doorgerekend. Alle andere kosten, en in het 

bijzonder de kosten voor de plaatsing of de 

uitbreiding van de openbare verlichting, worden 

dus in principe door de gemeenten zelf gedragen.
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Openbare dienstverplichting

• De distributienetbeheerders standaardiseren het 

onderhoud van de openbare verlichting maximaal. 

Het is voor gemeenten van belang om zo veel 

mogelijk te kiezen voor standaardmateriaal dat 

een erkenning heeft van Synergrid (type 005). 

Dit zijn Belgische standaarden.
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Openbare dienstverplichting

• Positief

• Degelijk en kwaliteit

• Onderhoud goedkoper door standaardisatie

Openbare verlichting13 - 22-2-2019



VVSG  -VVSG  -

Openbare dienstverplichting

• Opmerkingen

• Innovatie gaat te traag

• Testen nieuwe toestellen duurt te lang

• Oudere types toestellen

• Duurdere toestellen / kwaliteit

• Innovatief aanbesteden?

• Kennis niet bij gemeenten
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Gemeente

ONTZORG
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Rol DNB’s
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Verbruik meten
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Lichtnorm
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• Is er licht nodig?

• Is er altijd licht nodig?

• Is er altijd evenveel licht nodig?
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Ladder van licht
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Innovatie
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LED
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DC-net
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Smart City
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LAAS
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Burgerdraagvlak
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Burgerparticipatie
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Innovatief aanbesteden
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Besluit

• Meer dan LED

• Maatwerk

• Stimuleer voortrekkers

• Schaal op
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Klimaatdag

Openbare verlichting29 - 22-2-2019



VVSG  -VVSG  -

• Cedric Depuydt

• Stafmedewerker energie en klimaat

• cedric.depuydt@vvsg.be

• Bischoffsheimlaan 1-8

1000 Brussel

• 0484 31 95 28
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