
 

 1/3 

 

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

Tel: +32 (0)9/265.87.18 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. 
 

  
CALL FOR PAPERS BIV SEMINARIE 2021 

 
 
 
Beste verlichtingsdeskundige, 
Beste BIV-lid,  
 
Traditioneel organiseert het IBE-BIV in het najaar haar jaarlijkse studiedag.  
 
Dankzij alle sponsors, medewerkers, en verlichtingsprofessionals die de studiedag bijwonen, is het 
jaarlijkse BIV seminarie uitgegroeid tot een vast begrip in de Belgische verlichtingswereld.   
 
De volgende editie van dit jaarlijkse seminarie zal plaatsvinden op donderdag 21 oktober 2021. Hopelijk 
hebben we dan de huidige COVID-19 crisis achter de rug.  
 
We hebben dit jaar een nieuwe locatie uitgekozen: het Herman Teirlinck gebouw van de Vlaamse 
Overheid in Brussel. Het Herman Teirlinck gebouw laat toe om het publiek op te splitsen in meerdere 
groepen. 
 
 

 
 
Zoals u weet is de inzet en bijdrage van medewerkers, presentatoren en sponsors onontbeerlijk bij de 
organisatie van dit evenement.  
 

PROGRAMMA 
 

 Aanvang rond 13u met een gezamenlijke introductie.  
 

 Daarna opsplitsing in 2 groepen :  
 

 Een technische groep omtrent binnenverlichting  
o Toelichting van de norm NBN-EN 12464-1 : werkplekverlichting – deel 1: 

werkplekken binnen  
 

 Een technische groep omtrent buitenverlichting voor de toelichting van  
o Toelichitng van de norm NBN L 18-003 : Regels van goed vakmanschap voor 

verlichting van wegtunnels en ondergrondse doorgangen 
 

o Toelichitng van de norm NBN L 18-004 : Openbare Verlichting – selectie van 
verlichtingsklassen 

 
 Afsluiting van het seminarie met een gezamenlijk luik en een netwerkmoment.  

 

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


 

 2/3 

 

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. 
 

Misschien werkt uw bedrijf of organisatie aan een interessant onderzoek of project rond verlichting dat 
klaar is voor publicatie? Of bent u deskundige op gebied van een actueel thema in de verlichtingswereld 
en wenst u uw ervaring met ons te delen?  
 

 
 
Misschien kent u mensen in uw netwerk die graag willen kennis maken met het BIV en die als gastspreker 
wensen op te treden tijdens het seminarie? Stuur hen gerust deze oproep door.  
 
Mogen we eveneens vragen om deze oproep voor werken op onze LinkedIn pagina zo veel mogelijk te 
delen?  
 
Hierna vindt u wat meer praktische informatie voor het indienen van uw voorstel. 
 
Mocht u nog vragen hebben of meer info wensen, neem dan gerust met ons contact op.  
 
Wij zien uit naar uw talrijke voorstellen en danken u alvast voor uw bereidwilligheid en vriendelijke 
medewerking.  
 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Jan Van Riel        Ineke Hutse 
Directeur werkgroep D      Secretaris-Generaal BIV 
 
  

 

CALL FOR PAPERS 
 
Om ook deze editie op een succes te laten uitdraaien, willen we graag een beroep doen op onze leden 
of andere verlichtingsexperten om uw interesses, expertise, kennis enz…op een bepaald gebied in de 
verlichtingswereld met ons te delen op het seminarie van 21 oktober 2021.  
 
Aarzel dus niet om uw kandidatuur in te dienen als spreker voor het komende seminarie en dit graag 
tegen 30 juni 2021 bij het secretariat via info@ibe-biv.be.  
 
Mocht het seminarie toch niet kunnen doorgaan omwille van de COVID-19 situatie, dan zullen de 
verschillende onderwerpen mogelijks worden omgezet in een life webinar.  
 
 
 
 
 

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


 

 3/3 

 

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. 
 

Praktische informatie 
 
Seminarie  
 
Het seminarie vindt plaats in Brussel op 21 oktober 2021 in het Herman Teirlinck gebouw van de 
Vlaamse Overheid, Havenlaan 88, 1000 Brussel en zal aanvangen rond 13u (details volgen).  
 
Uw publiek 

- Bestaat uit vakmensen en geïnteresseerden in verlichting. Hou er dus rekening mee dat de 

deelnemers over een degelijke basiskennis beschikken inzake verlichting, installaties en de 

verlichtingsmarkt.  

- De deelnemers verwachten nieuwe, interessante en relevante inhoud (niet eerder 

gepubliceerd of gepresenteerd) en een neutrale toon.  

Uw presentatie 
- Duurt 20 minuten, in het Frans of Nederlands. Engelstalige sprekers zijn eveneens welkom.  

- Werd niet eerder vertoond en behandelt een nieuw thema of project, gerelateerd aan 

verlichting.  

- Heeft een zeker academisch of wetenschappelijk niveau. Niet noodzakelijk een lichttechnisch 

thema, maar ook een empirische studie of de statistische uitkomst kan aan de basis liggen van 

uw exposé. 

- Is van didactische waarde voor onze deelnemers: een duidelijke, objectieve boodschap, 

technisch onderlegd en helder verwoord. 

- Bevat geen (indirecte) reclame voor producten of merken.  

- ……. 

Mogelijke onderwerpen: 
- Smart lighting en connectivity 

- Commissioning van systemen 

- Human Centric Lighting 

- Integrative Lighting 

- Verlichting en duurzaamheidscertificatie 

- Verlichting van sportomgevingen (normen en best practices) 

- Nieuwe norm mbt daglicht 

- Recente ontwikkelingen in optieken 

- … 

Timing voor indiening presentatie  

- Indienen kandidatuur met vermelding van naam spreker, organisatie en onderwerp tegen 30 

juni 2021 bij het secretariaat via info@ibe-biv.be  

- Een samenvatting van uw presentatie graag tegen 15 juli 2021 (1 blad A4) 
- Het door u voorgestelde thema of onderwerp zal door werkgroep D (organisatie externe 

actviteiten) worden beoordeeld tegen 31 augustus 2021. Wij brengen u dan op de hoogte of 
de presentatie al dan niet werd goed bevonden.  

- Uw volledige presentatie graag indienen tegen 1 oktober 2021 
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