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• Onafhankelijk laboratorium ter ondersteuning verlichtingssector

• Onderzoek – Onderwijs – Dienstverlening

• Vandaag >20 medewerkers
• Binnenverlichting

• Kleur en uitzicht van materialen

• Optisch ontwerp

• Nieuwe lichtbronnen: OLED, LD,..

• Optische metrologie: meten / calibreren

• Perceptie van licht: contrasten, verblinding,..

• Vertegenwoordiging van KU Leuven binnen IBE-BIV
• Frédéric Leloup (voorzitter)

• Ineke Hutse (secretariaat)

• Catherine Lootens, Wouter Ryckaert, Frederic Leloup (werkgroepen)

Laboratorium voor Lichttechnologie, 
KU Leuven - Gent



• Netwerk van bedrijven sinds eind 2004

• > 80 leden

• Omvat volledige waardeketen

• Erkend als Vlaamse cluster

• Vereniging (vzw) sinds 2017

• Gratis punctueel advies voor leden

• Focus op samenwerking, innovatie en kennisoverdracht rond 
verlichting

• Wisselwerking met andere verenigingen

• Ontstaan uit projectwerking binnen KU Leuven – Labo voor 
Lichttechnologie

• IWT/ VLAIO

• Aanzet tot andere collectieve projecten (VLAIO, ESF,..)

• Internationale werking 

• ELCA

• NSVV

• Wissellidmaatschap met andere verenigingen

• NAV

• OVED

• IBE-BIV

• FEE /Techlink

• Cluster Groen Licht Vlaanderen
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Cluster Groen Licht Vlaanderen



Laboratorium voor Lichttechnologie 

• www.lichttechnologie.be

• Onafhankelijk laboratorium ter ondersteuning verlichtingssector

• Onderzoek – Onderwijs – Dienstverlening

• KU Leuven - Gent, FIIW

• Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent

• Dienstverlening (KMO-portefeuille)

• Metingen

• Advies, projecten

• Opleidingen

Groen Licht Vlaanderen vzw

• www.groenlichtvlaanderen.be

• info@groenlichtvlaanderen.be

• p/a Laboratorium voor Lichttechnologie

• KU Leuven - Gent, campus Rabot

• Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent

• 09/265.87.13

• Contactpersonen 

• Catherine Lootens

• Wouter Ryckaert
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Contact

http://www.lichttechnologie.be/
http://www.groenlichtvlaanderen.be/
mailto:info@groenlichtvlaanderen.be


Wat verwarring op de markt...

Verordening (regulation): wet?
• Ecodesign verordening (regulation): (2009) ecologische producten maken

• Eisen rond energie-efficiëntie + functionaliteiten + info
• 3de verordening - (EU) 2019/2020 – (Ecologisch ontwerp Lichtbronnen) 

• SLR: single lighting regulation (roepnaam)
• Vorige verordeningen werden ingetrokken op 01/09/2021
• Staat ook i.v.m. (EU) 2019/2015: (energie-etikettering van lichtbronnen)

Richtlijn (directive): wet?
• ROHS richtlijn (directive): Beperking van gevaarlijke stoffen

• ‘Restriction of the use of certain Hazardous Substances’
• Publicatie 25/02/2022 (beslissing 21/12/2021)



Definities

Verordening: Europees besloten en gestemd
recht met bindende rechtskracht, toe te
passen vanaf de dag van publicatie in alle
lidstaten. (in feite vanaf 20ste dag van publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie)

Europese verordening, een wetgevend 
instrument van de Europese Unie



Definities

Richtlijn: Richtlijnen leggen resultaten vast die binnen
een bepaalde termijn moeten worden bereikt, maar elke
lidstaat heeft de mogelijkheid en de vrijheid om 
"richtlijnen in nationale wetgeving om te zetten". 

...om tegenspraak met bestaande nationale wetgeving
te voorkomen...
In België werd de RoHS-richtlijn omgezet in het koninklijk besluit van 17 maart 2013: 
beter bekend als “KB ROHS”

Datum te respecteren.



ROHS richtlijn (directive)

ROHS: Beperking van gevaarlijke stoffen.

Hg (kwik en verbindingen) is verboden

maar er was een uitzondering voor kwiklampen...

...dat zal echter niet meer mogelijk zijn...



Ecodesign Verordening (regulation) 

Ecodesign: Lampen moeten een bepaalde efficiëntie voor
de verbruikte energie bereiken " Ponmax-formule ".



Ecodesign:



Wat verwarring op de markt...

ROHS Richtlijn: Beperking van gevaarlijke stoffen. 
• Datum die in acht moet worden genomen: Publicatie 25/02/2022.

"Het is dus voorbij"

Ecodesign Verordening: Ecologische producten worden gemaakt
(LED) 
• vanaf "dag 20“ van publicatie (EU) 2019/2020 (1/10/2019) en 

volgens vooropgesteld scenario



NIEUWE EUROPESE WETGEVING INZAKE LICHT EN VERLICHTING

Europese regelgeving voor verlichtingsproducten
Europese verordening voor producten 

(EU2019/2020) 
EU2019/2015

(DG Energie / DG Energie)

Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke 
stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

.
RoHS

(DG Milieu / DG Milieu)



IMPACT 

DG Energie + DG Milieu

EU-Ecodesign verordening:

• Verbod op de invoer van deze lampen in de EU

• Verbod op de productie van deze lampen in de EU

• Bestaande voorraden kunnen worden verkocht

Februari 2022: "Vrijstelling om Hg te gebruiken is er

niet meer."

2022: "Uitdoofscenario nu begonnen"



IMPACT 

DG Energie + DG Milieu

Verlichtingsmiddel
Type lamp

EU-Verordening - Status 03/2022 (RoHS: 

verwacht) 
Achtergrond 

CFL-i Compacte fluorescentielamp, geïntegreerd voorschakelapparaat 1 september 2021
Ecodesign

(EU2019/2020)
DG Energie / energie-efficiëntie

CFL-ni Compacte fluorescentielamp, niet-geïntegreerd voorschakelapparaat 25 februari 2023 
RoHS

(EU 2022/276)
DG Milieu / gevaarlijke stoffen 

FL - T2/T7 7 mm - fluorescentielamp 2/8 inch 1 september 2021 
Ecodesign

(EU2019/2020)
DG Energie / energie-efficiëntie

FL - T5/T16 16 mm - fluorescentielamp 5/8 inch 25 augustus 2023
RoHS

(EU 2022/284)
DG Milieu / gevaarlijke stoffen 

FL - T8/T26 26 mm - fluorescentielamp 8/8 inch
25 augustus 2023 

(1 september 2023 Ecodesign)

RoHS

(EU 2022/284)
DG Milieu / gevaarlijke stoffen 

FL - T12 38 mm - fluorescentielamp 12/8 inch 1 september 2021 
Ecodesign

(EU2019/2020)
DG Energie / energie-efficiëntie

Longlife LFL 
Fluorescentielamp > 25.000 u

25 februari 2023 
RoHS

(EU 2022/284)
DG Milieu / gevaarlijke stoffen 

FL - R T5/16 mm 16 mm - ringvormige fluorescentielamp 5/8 inch 25 februari 2023 
RoHS

(EU 2022/276)
DG Milieu / gevaarlijke stoffen 

FL - R T9/ 29 mm
29 mm - ringvormige fluorescentielamp, 10 mg Hg; tot 24.2.23 - 15 
mg

25 februari 2025 
RoHS

(EU 2022/276)
DG Milieu / gevaarlijke stoffen 

HI... 
Hogedruk metaalhalogeenlamp 25 februari 2027 

(in het vooruitzicht)

RoHS

(EU2022/278)
DG Milieu / gevaarlijke stoffen 

HS... ≤ 105 W 
CRI > 80

Hogedruknatriumlamp met verbeterde kleurweergave(-index )
25 februari 2027 

DG Milieu / 

gevaarlijke 

stoffen 

DG Milieu / gevaarlijke stoffen 

HS...    
60 > CRI (<80,≤ 105 W)

Hogedruknatriumlamp met verbeterde kleurweergave-index, 16 mg 
Hg 25 februari 2023 

RoHS

(EU 2022/283)
DG Milieu / gevaarlijke stoffen 

HS... incl. HSE  
Hogedruk natrium lampen

25 februari 2027 
RoHS

(EU 2022/275)
DG Milieu / gevaarlijke stoffen



IMPACT 

DG Energie + DG Milieu

CFL-I: BAN: september 2021 (SLR)

geïntegreerde ballast

"energiebesparing thuis"   
foto: Google:



IMPACT 

DG Energie + DG Milieu

CFL-ni: Februari 2023 (ROHS)

niet-geïntegreerde voorschakelapparaten

"downlights"
bron: Google



IMPACT 

DG Energie + DG Milieu

FL T5/T16 T8/T26 Augustus 2023 (ROHS)

TL diameter 16mm: 14W 28W 35W-49W-80W

TL diameter 26mm: 18W 36W 58W



IMPACT 

DG Energie + DG Milieu

FL T12/T38 September 2021(SLR)

TL diameter 38mm: (20W, 40W, 65W)

eerder "zeldzaam bestaan in 2022" 
bron: Google



IMPACT: ENERGIE EN EFFICIËNTIE 

DG Energie + DG Milieu



IMPACT 

DG Energie + DG Milieu

let op: "lampwaarden variëren in de tijd..."

2010 80W 6150 lm

2022 80W 6300lm..6550lm maar niet voor alle merken...?

Door Hg zullen ze verdwijnen...



EFFICIËNTIE VAN DE LAMPEN 
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IMPACT SAMENVATTING NIEUW FEB 2022

DG Energie + DG Milieu



IMPACT SAMENVATTING

DG Energie + DG Milieu

LED buizen? Redenen om ze niet als vervanging te gebruiken:

1. Ze voldoen niet aan hun verplichtingen: Levensduur wordt niet gehaald (30.000hrs?), ze geven minder licht als de oude buis ( vaak

2300lm, maximaal 3700lm voor een 1,5m 23 W buis - zonder ballastverliezen . → TL 58W: 5000lm). Het oorspronkelijke

reflectorsysteem voor TL buizen functioneert niet voor led buizen: totaal andere lichtverdeling.

2. Ze worden verkeerd vergeleken met de oude situatie: Vergelijking van 1 of 2 nieuwe led-buizen met 1 of 2 oude TL-buizen in het 

armatuur ernaast. Zet ook eens wat nieuwe TL-buizen in de vergelijking... Vaak kijkt men in het armatuur en niet naar het resultaat 

onder het armatuur. Men zou het resultaat moeten meten met een degelijke luxmeter.

3. Vaak voldoen ze niet aan de (elektrische) normen. De wettelijke CE-aansprakelijkheid van de fabrikant van het armatuur vervalt! Dit 

kan heel belangrijk zijn als het mis gaat. Brand door slechte elektrische contacten in het circuit van de ledbuis: vaak moet men de 

bedrading vervangen. Niet alle led buizen kunnen overal gebruikt worden. Het hangt af van het oude TL-type lamp/ballast./starter. 

Bedrading vervangen is armatuur vervangen... De lichtverdeling is vaak niet conform de EN 12464-1. In Nederland is de EIA - aftrek 

van belastingen - niet van toepassing. In Vlaanderen krijg je hiervoor geen REG premie verlichting.

4. Ze zijn veel minder efficiënt als een moderne led fitting. Ledbuis maximaal 170lm/W: maar in het armatuur "verlies" je gemakkelijk 

20% dus 138 lm/W. Moderne industriële continue lijn armatuur tot 190lm/W; moderne kantoor armatuur tot 165lm/W netto, moderne 

IP66 armatuur tot 166lm/W. 

Soms zijn er redenen om het te doen: veranderde visuele taak, ander gebruik van de ruimte. → "Snelle winst"



IMPACT LICHT VERNIEUWEN NAAR LED WAT MOET JE WETEN? 

https://www.nsvv.nl/publicaties/#page-1

https://ibe-biv.be/publications/

https://www.groenlichtvlaanderen.be/kennisbank/publicaties

leden: 12,50 excl BTW

niet leden: 19,95€ excl BTW

https://www.nsvv.nl/publicaties/#page-1
https://ibe-biv.be/publications/
https://www.groenlichtvlaanderen.be/kennisbank/publicaties


IMPACT SAMENVATTING

DG Energie + DG Milieu

Om in gedachten te houden:

• Vanaf augustus 2023: Geen ‘TL’ meer "toegestaan" op de Europese markt.

• Renovatie van fluorescentielampen naar led levert u meer dan 50% 

energiebesparing op.

• Als je geen slimme verlichting gebruikt, ... heb je domme verlichting.

• Verlichting is een "quick win" energiebesparing.

• Led buizen presteren meestal ondermaats



Vragen?


