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Beste verlichtingsdeskundige, 
 
 
Traditioneel organiseert het IBE-BIV in het najaar haar jaarlijkse studiedag.  
Het IBE-BIV seminarie is dankzij alle sponsors, medewerkers en verlichtingsprofessionals die de 
studiedag bijwonen, uitgegroeid tot een vast begrip in de Belgische verlichtingswereld.   
 
Wij zijn dan ook verheugd u te kunnen meedelen dat de volgende editie zal plaatsvinden op donderdag 
15 oktober 2020.  
Wat het thema betreft trachten we elk jaar een relevant thema centraal te plaatsen. Dit jaar staat het 
seminarie in het teken van Kwalitatieve Verlichting en het belang van normaliseren, standaardiseren, 
uniformiseren en certificeren.  
 
De inzet en bijdrage van medewerkers, presentatoren, én sponsors is onontbeerlijk bij de organisatie 
van dit evenement. De voorbereidingen voor de volgende editie zijn dan ook reeds van start gegaan. 
Om ook deze editie op een succes te laten uitdraaien, rekenen we ook op U.  
 
Hierna vindt u onze uitgebreide sponsormogelijkheden terug. Heeft u zelf een alternatief voorstel waar 
u een grotere toegevoegde waarde voor u als bedrijf in ziet? Geen nood, we staan klaar om met u een 
voorstel op maat van uw bedrijf uit te werken. 
 
Wij zien uit naar een spoedige positieve reactie.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 
Namens de Raad van Bestuur van het IBE-BIV, 
 
 
 
 
Arnaud Deneyer en/of Jan Van Riel     Ineke Hutse 
Voorzitter BIV       Secretaris-Generaal BIV 
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Context van het BIV 

De vzw Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde (BIV) -  Institut Belge de l’Eclairage (IBE) of Belgian 
Institute on Illumination in het Engels heeft tot doel zich toe te leggen op alle wetenschappelijke of 
technische activiteiten met betrekking tot zowel natuurlijke als kunstmatige verlichting. 

De mandaten van de vzw worden zoveel mogelijk verdeeld onder de vier voornaamste 
ledencategorieën: de industriesector, de elektriciteitssector, de sector van de openbare besturen en de 
sector van het onderwijs en onderzoek. 

De opdrachten van het IBE-BIV kunnen als volgt worden samengevat : 
 

1. Een - nationale en internationale - ontmoetingsplaats voor wetenschap, technologie en kunst 
van licht en verlichting.  

2. De opvolging van normen en basismethoden voor metrologie op het gebied van licht en 
verlichting 

3. Normen, technische rapporten en andere documenten opstellen en publiceren 
4. Contacten onderhouden en technische samenwerking bevorderen met andere nationale en 

internationale organisaties die zich bezighouden met licht en verlichting. 
 
 
Internationaal is het IBE-BIV een van de stichters van de Commission Internationale de l’Eclairage (CIE)  
 
Op Europees vlak is het BIV met het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf 
(WTCB), de sectorale operator voor de commissie E169 van het Comité Européen de Normalisation 
(CEN)  
 
Nationaal gezien vertegenwoordigt het BIV in opdracht van het Bureau voor Normalisatie (NBN) de 
Belgische afvaardiging op het CEN TC 169 die actief is op het gebied van licht en verlichting.  
 
Jaarlijks wordt door het BIV een prijs uitgereikt aan een origineel eindwerk op het gebied van 
verlichting.  

Het werk van het IBE-BIV wordt georganiseerd in vier groepen :  

1. Werkgroep A: verlichtingswetenschappen 
2. Werkgroep B: verlichtingstoepassingen (binnen- en buitenverlichting) 
3. Werkgroep C: Transportverlichting (Openbare Verlichting, voertuigverlichting en signalisatie) 
4. Werkgroep D: organisatie van externe activiteiten.  

 

De statute van het BIV dateren van 27.11.1974.  
Het huishoudelijk Reglement beschrijft de statuten.  
Beide documenten kan u consulteren via onze website www.ibe-biv.be.  
 
 
  

tel:+32
mailto:info@ibe-biv.be
http://www.ibe-biv.be/
http://www.ibe-biv.be/


 

 3/8 

 

Siège / Zetel: Secrétariat/Secretariaat: p/a 
Laboratorium voor Lichttechnologie 

Tel: +32 (0)9/265.87.13 Compte bancaire - Bankrekening: 
BE68 9790 6540 0334 

IBE-BIV, C/o NBN KU Leuven Technologiecampus Gent  BIC: ARSPBE22 

Rue Jozef II / Jozef II-straat 40-6    Gebroeders De Smetstraat 1 E-mail: info@ibe-biv.be   

B-1000 Bruxelles / Brussel B- 9000 Gent URL : http://www.ibe-biv.be TVA / BTW: BE 0406.676.359. 
 

 

 
Doel van het BIV  
 
Het Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde (IBE-BIV) heeft tot doel zich toe te leggen op alle 
wetenschappelijke of technische activiteiten met betrekking tot zowel natuurlijke als kunstmatige 
verlichting. De organisatie vormt een nationale en internationale ontmoetingsplaats ter bevordering van 
de uitwisseling van informatie omtrent de wetenschap, technologie, en kunst van licht en verlichting. 
 
 
 
In dit verband organiseert het IBE-BIV jaarlijks een seminarie. 
 
Enkele kerncijfers van de voorbije editie IBE-BIV Seminarie 17 oktober 2019 
 

- 9 presentaties rond het thema « Normen, van theorie naar praktijk »  

- 110 deelnemers aan de studiedag 

- 55 deelnemers aan het avondprogramma (walking dinner) 

 

 

 

  

tel:+32
mailto:info@ibe-biv.be
http://www.ibe-biv.be/


 

 4/8 

 

Siège / Zetel: Secrétariat/Secretariaat: p/a 
Laboratorium voor Lichttechnologie 

Tel: +32 (0)9/265.87.13 Compte bancaire - Bankrekening: 
BE68 9790 6540 0334 

IBE-BIV, C/o NBN KU Leuven Technologiecampus Gent  BIC: ARSPBE22 

Rue Jozef II / Jozef II-straat 40-6    Gebroeders De Smetstraat 1 E-mail: info@ibe-biv.be   

B-1000 Bruxelles / Brussel B- 9000 Gent URL : http://www.ibe-biv.be TVA / BTW: BE 0406.676.359. 
 

Seminarie 2019 - sfeerbeelden 
 
Zaal en publiek 
 

   
Voorwoord 

BIV Voorzitter 
Arnaud Deneyer 

 

De Zaal 

 
Het publiek 

 

 
De sprekers 
 

    
Julie Weynans 

NBN 

 

Wouter Ryckaert 
KU Leuven 

 

Daniel Stabenau 
Trilux 

 

Bertrand Deroisy 
WTCB 

 

 
   

    
Kris Delahaye 

ETAP 

 

Valéry-Ann Jacobs 
VUB  

 

Catherine Lootens 
Groenlicht Vlaanderen 

 

Peter Thorns 
Zumtobel Group 
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Uitreiking van de de jaarlijkse BIV-prijs  

 
 

 

 

 

   
 

Toespraak BIV Prijs 

Frédéric Leloup 
KU Leuven 

 

 
Overhandiging van de BIV Prijs door de voorzitter 

 

 
Nele Van de Voorde 

Winnaar BIV Prijs 2019 
 

 
Uitreiking van de CIE awards 
 

  
 

CIE Award – Prof. Michel Renglet 
 

 

CIE Award – Prof. Christian Eugène 
 

 
Pauze met netwerking 
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GOLD SPONSOR 
 
 
 

Sponsorbijdrage ter waarde van € 1.000 (excl. BTW) – Max. 2 sponsors 
 
Visibiliteit 

- Logo vermelding op 

o Podium: banners / roll-ups 

o Presentaties studiedag; op tussenslide bij aankondiging van sprekers 

o Roterende presentatie tijdens diner 

o Programmablad/boekje 

 Voorblad 

 Sponsorrubriek (1/2 pagina) 

 
- vermelding van sponsors in oproep tot deelname via nieuwsbrief aan +1000 contacten 

 
- vermelding op IBE-BIV website bij vooraankondiging van het programma 

 
Toegang 

- 3 gratis toegangskaarten tot de studiedag en het diner, vrij te gebruiken voor werknemers of 

relaties/partners 

 
Natraject 

- Vermelding in de speciale nieuwsbrief ‘IBE-BIV seminarie 2020’, verstuurd naar +/- 1000 

contacten.  

 
 
 
Indien u bereid bent om op te treden als Gold Sponsor, dan kan u hiervoor contact opnemen met het 
secretariat tav Ineke Hutse, tel 09/265.87.18 of via mial naar info@ibe-biv.be   
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SILVER SPONSOR 
 
 
 
 

Sponsorbijdrage ter waarde van €500 (excl. BTW) – Max. 4 sponsors 
 
Visibiliteit 

- Logo vermelding op 

o Presentaties studiedag; op tussenslide bij aankondiging van sprekers 

o Roterende presentatie tijdens diner (1 slide met alle Silver sponsors) 

o Programmablad/boekje 

 Sponsorrubriek (1/4 pagina) 

 
- vermelding van sponsors in oproep tot deelname via nieuwsbrief aan +1000 contacten 

 
- vermelding op IBE-BIV website bij vooraankondiging van het programma 

 
Toegang 

- 1 gratis toegangskaart tot de studiedag en het diner, vrij te gebruiken voor werknemer of 

relatie/partner 

 
Natraject 

- Vermelding in de nieuwsbrief ‘IBE-BIV seminarie 2020’, verstuurd naar +1000 contacten.  

 
 
 
 
 
 
 
Indien u bereid bent om op te treden als Silver Sponsor, dan kan u hiervoor contact opnemen met het 
secretariat tav Ineke Hutse, tel 09/265.87.18 of via mial naar info@ibe-biv.be   
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BRONZE SPONSOR 
 
 
 

Sponsorbijdrage ter waarde van €250 (excl. BTW) 
 
Visibiliteit 

- Logo vermelding op 

o Presentaties studiedag; op tussenslide bij aankondiging van sprekers 

o Roterende presentatie tijdens diner (1 slide met alle Bronze sponsors) 

o Programmablad/boekje 

 Sponsorrubriek (1/8 pagina) 

 
- vermelding van sponsors in oproep tot deelname via nieuwsbrief aan +1000 contacten 

 
- vermelding op IBE-BIV website bij vooraankondiging van het programma 

 
Natraject 

- Vermelding in de nieuwsbrief ‘IBE-BIV seminarie 2020’, verstuurd naar +1000 contacten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien u bereid bent om op te treden als Bronze Sponsor, dan kan u hiervoor contact opnemen met 
het secretariat tav Ineke Hutse, tel 09/265.87.18 of via mial naar info@ibe-biv.be 
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