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Normalisatie - Actoren

 IBE-BIV – Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde

 NBN – Normalisatiebureau
• E169

 CEN – European Committee for Standardization
• TC 169 Light and Lighting"

 ISO – International Organization for Standardization
• TC 274 Light and Lighting

 CIE – International Commission on Illumination



Normalisatie - Actoren

 CEB – BEC Belgisch Elektrotechnisch Comité
• Technisch Comité 34

Lampen en aanverwante uitrustingen

 CENELEC – Electrotechnical standardization commitee
• TC 34 Lamps and related elements

 IEC – International Electrotechnical Commission
• TC 34 Lamps and related elements
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Theoretische aspecten van licht
CIE - IBE-BIV





CIE

Mission :

• To provide an international forum for the discussion of all matters relating to the science, technology and art 
in the fields of light and lighting and for the interchange of information in these fields between countries.

• To develop basic standards and procedures of metrology in the fields of light and lighting.

• To provide guidance in the application of principles and procedures in the development of international and 
national standards in the fields of light and lighting.

• To prepare and publish standards, reports and other publications concerned with all matters relating to 
science, technology and art in the fields of light and lighting.

• To maintain liaison and technical interaction with other international organizations concerned with matters 
related to the science, technology, standardization and art in the fields of light and lighting.



CEN TC 169 

Missie:

Op vrijwillige basis technische harmonisatie in Europa aanmoedigen in 
samenwerking met andere organisaties die op wereldniveau actief zijn en hun 
Europese partners.

Voor:

- Vermindering technische barrières

- Verbetering veiligheid

- Uitwisselbaarheid toestaan

- Bevordering wederzijds begrip



CEN TC 169 

Norm = Compromis



Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde

1. Ontmoetingsplaats

2. Deelnemen aan opmaak van normen

3. Richtlijnen verstrekken bij het uitwerken van normen

4. Normen en technische rapporten opstellen en publiceren

5. Contacten onderhouden en technische samenwerking bevorderen 
met andere nationale en internationale organisaties



Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde

Uitwisseling, dialoog en compromis



Wat is een norm ?

Norm : Overeenkomst betreffende een product, dienst of proces

De normen weerspiegelen knowhow op veel gebieden, vooral in de bouwsector. 

Norm : Geen wet

Vrijwillig toegepast

Verplicht wanneer verwijzing naar de norm door :
Wet

Reglementering

Contraten

verwijzing naar de norm door





Code van goede praktijk



Code van goede praktijk

Toevoeging gewijd aan het ontwikkelen van algemene concepten zoals 
behoudfactor en lichtvervuiling.

Dit geldt ook voor het omgaan met andere aspecten zoals 
dimensionering, rationeel gebruik van energie en monitoring van 
lichtprestaties.



Norm ≠ Code van goede praktijk

Normen = Prestatie-eisen

Code van goede praktijk = Toelichtende aanvulling



Technische voorschriften 

Spécifications techniques S005
Equipements d’éclairage public

Technische voorschriften S005
Uitrustingen voor openbare verlichting



Company Policy

Spécifications techniques S005
Equipements d’éclairage public



Hoe zit het juridisch ?

Spécifications techniques S005
Equipements d’éclairage public



1. Wat de wet eist (regelgeving)
die naar normen kan verwijzen

2. Normen
Consensus van experten

3. Wat de sector aanbeveelt
vb: Synergrid

4. Intern Policy

vb: document on light pollution (Fluvius)
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THE IBE-BIV 

TEAM



Team

• Voorzitter ‘Wetenschap’ - Arnaud Deneyer

• Ondervoorzitter ‘Overheid’ - Erik De Bisschop

• Ondervoorzitter ‘Netbeheerders’ - Filip Broekaert

• Ondervoorzitter ‘Industrie’ - Michel Nicosia

• Penningmeester - Frédéric Leloup

• Secretariaat Generaal - Ineke Hutse



Team

Lighting Sciences
Frédéric Leloup

Indoor
Bertrand Deroisy

Outdoor
Bénédicte Collard

Activities
Jan Van Riel

+ Marc Vanden Bosch
+ Jérôme Dehon



Programma

• 13u45: Les normes ont un impact sur l’économie belge (résultats étude VUB) – A. della Faille, NBN (FR)

• 14u00: NBN L18-004: Openbare verlichting – Selectie van de verlichtingsklassen – T. Heymans, Schréder (NL)

• 14u15: Levensduur van lichtmasten – W. Frans, W. Frans BVBA (NL)

• 14u30: Uitrol van interactieve openbare LED verlichting in Vlaanderen – W. Geerts, Fluvius (NL)

• 14u45: Inventaire triennal 2020. Evolution du parc belge d’éclairage public – B. Collard, (pour) Synergrid (FR)

• 15u00: Pauze (tot 15u45)

• 15u45: Duurzaamheid en energie in de binnenverlichting – J. Van Riel, Trilux (NL,FR)

• 16u00: Levenslang leren – Back to school: “Over het zien van licht en kleur” – F. Leloup, KU Leuven (NL)

• 16u15: Uitreiking BIV Prijs – A. Deneyer

• 16u30: Vragenronde

• 17u00: Besluit 
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