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MET DE STEUN VAN
AVEC LE SOUTIEN DU



De norm EN12464-1 op vandaag 
(versie 2011)



EN12464-1 versie 2011

MF=0,85 – 70/50/20 als reflectie – randzone 0,5m – leeg lokaal



In de nieuwe norm prEN12464-1 (2019) meer 
aandacht voor:
- Helderheid in de ruimte 
- Visueel comfort 
- Lichtregeling

Kansen voor jullie!



Is EN12464-1 nu verplicht?
Welzijnswet
Basiswet veiligheid & gezondheid op het werk



Codex over het welzijn op het werk
Boek 3 Arbeidsplaatsen, Titel 1 Basiseisen, Hoofdstuk 3: Verlichting
Art. 31

• De werkgever zorgt ervoor dat er op de arbeidsplaats voldoende daglicht binnenkomt en dat indien dit 
niet mogelijk is, er een adequate kunstverlichting aanwezig is.

• De kunstmatige verlichting omvat een algemene verlichtingsinstallatie die, in voorkomend geval, 
aangevuld wordt met een plaatselijke verlichtingsinstallatie.

• De kunstmatige verlichting op de arbeidsplaatsen en wegen is van die aard dat het risico op ongevallen 
wordt voorkomen en deze verlichting mag zelf geen ongevallenrisico voor de werknemers opleveren.

 Art. 32: volgende dia
 Art. 33: “Arbeidsplaatsen waar werknemers bij het uitvallen van de kunstverlichting aan een verhoogd 

risico zijn blootgesteld, zijn uitgerust met een verlichting die bijdraagt aan de veiligheid van de personen 
die  bezig  zijn  met  een  mogelijk  gevaarlijke  activiteit of  zich  in  een mogelijk gevaarlijke situatie 
bevinden en die het hen mogelijk maakt een  gepaste  afsluitprocedure  uit  te  voeren  voor  de  veiligheid  
van  de bediener  en  andere  aanwezigen  in  het  gebouw.  De  sterkte  van  deze verlichting  mag  niet  
minder  zijn  dan  10  %  van  de  normaal  vereiste verlichtingssterkte voor de betreffende taak.′′



Codex over het welzijn op het werk
Boek 3 Arbeidsplaatsen, Titel 1 Basiseisen, Hoofdstuk 3: Verlichting

Art. 32
′′De werkgever bepaalt, op grond van de resultaten van een risicoanalyse,  aan  welke  voorwaarden  de  
verlichting  van  de  arbeidsplaatsen,  al  dan  niet  in  open  lucht,  evenals  van  de  werkposten  moet 
beantwoorden  teneinde  ongevallen  door  de  aanwezigheid  van  voorwerpen of hindernissen en 
vermoeidheid van de ogen te voorkomen. De werkgever die de vereisten van de norm NBN EN 12464-1 en de 
norm  NBN  EN  12464-2 toepast  bij  het  bepalen  van  de  voorwaarden inzake  verlichting  wordt  vermoed  
te  hebben  gehandeld  in  overeenstemming met het eerste lid. Wanneer  de  werkgever  de  normen  bedoeld  
in  het  tweede  lid  niet wenst toe te passen, moet de verlichting tenminste beantwoorden aan de 
voorwaarden die zijn vastgesteld in bijlage 2.′′

 Ofwel Risicoanalyse + minimum vereisten (bijlage III.1.2): 
verlichtingssterkte, gelijkmatig, flikkervrij, verblinding, leeftijd, CCT, CRI,… 

 Ofwel EN 12464-1 of 2 

Collega, maak jij snel 
even een 
risicoanalyse?



Nieuwe versie 
prEN12464-1(2019)
definitief in 2020?

Opmerkingen: dit is een VOORLOPIGE versie



prEN12464-1:2019 (vb: klas sec. onderwijs)
Task or activity area design Room or space design

Task or activity related requirements Importance

of objects

& people

Brightness

appearance of 
rooms

ത𝐸𝑚,𝑟

lx

ത𝐸𝑚,𝑢

lx

𝑈𝑜 𝑅𝑎 𝑅𝑈𝐺𝐿 ത𝐸𝑧
lx

ത𝐸𝑚,𝑤𝑎𝑙𝑙

lx

ത𝐸𝑚,𝑐𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔

lx

500 1000 0,60 80 19 150 150 100

ഥ𝑬𝒎,𝒓 Minimum maintained illuminance

ഥ𝑬𝒎,𝒖 Upper maintained illuminance

𝑼𝒐 Minimum illuminance uniformity

𝑹𝒂 Minimum colour rendering indices

𝑹𝑼𝑮𝑳 Maximum UGR limits

ഥ𝑬𝒛 Minimum cylindrical illuminance

ഥ𝑬𝒎,𝒘𝒂𝒍𝒍 Minimum avaerage illuminance on walls

ഥ𝑬𝒎,𝒄𝒆𝒊𝒍𝒊𝒏𝒈 Minimum avaerage illuminance on ceilings



prEN12464-1:2019: Voorbeeld
In een kantoor is er plaats voor 10 werknemers. Er gebeurt typisch kantoorwerk met 
vrij veel computertaken. De werkplaatsen kunnen vrij ingericht worden (flexibele
inrichting van de werkposten).
De leeftijd van het personeel is tussen de 25 jaar en 67 jaar met een gemiddelde van 
52 jaar. Allen hebben geen oogafwijkingen (behalve normale ouderdom). 

Werken
Werken

Werken
Bron: Woestijnvis



prEN12464-1:2019: Voorbeeld
In een kantoor is er plaats voor 10 werknemers. Er gebeurt typisch kantoorwerk met 
vrij veel computertaken. De werkplaatsen kunnen vrij ingericht worden (flexibele
inrichting van de werkposten).
De leeftijd van het personeel is tussen de 25 jaar en 67 jaar met een gemiddelde van 
52 jaar. Allen hebben geen oogafwijkingen (behalve normale ouderdom). 

Stap 1: Definieer taken en activiteiten
Stap 2: Kies de juiste tabel (bij meerdere taken de strengste eisen)

Table 6.26 Offices – Ref. 6.62.2: Writing, typing, reading, data processing

Task or activity area design Room or space design

Task or activity related requirements Importance

of objects & 

people

Brightness

appearance of 

rooms

ത𝐸𝑚,𝑟

lx

ത𝐸𝑚,𝑢

lx

𝑈𝑜 𝑅𝑎 𝑅𝑈𝐺𝐿 ത𝐸𝑧
lx

ത𝐸𝑚,𝑤𝑎𝑙𝑙

lx

ത𝐸𝑚,𝑐𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔

lx

500 1000 0,60 80 19 150 150 100



Stap 3: Bepaal de ontwerpverlichtingssterkte ത𝐸𝑚!!!
ത𝐸𝑚: the maintained illuminance, chosen in the limits ത𝐸𝑚,𝑟 en ത𝐸𝑚,𝑢

ത𝐸𝑚,𝑟

lx

ത𝐸𝑚,𝑢

lx

𝑈𝑜 𝑅𝑎 𝑅𝑈𝐺𝐿 ത𝐸𝑧
lx

ത𝐸𝑚,𝑤𝑎𝑙𝑙

lx

ത𝐸𝑚,𝑐𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔

lx

500 1000 0,60 80 19 150 150 100

52 jaar => oud… 
150 – 200 – 300 – 500  750 - 1000

ഥ𝑬𝒎
lx

𝑈𝑜 𝑅𝑎 𝑅𝑈𝐺𝐿 ത𝐸𝑧
lx

ത𝐸𝑚,𝑤𝑎𝑙𝑙

lx

ത𝐸𝑚,𝑐𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔

lx

750 lx 0,60 80 19 150 150 100

ഥ𝑬𝒎
lx

𝑈𝑜 𝑅𝑎 𝑅𝑈𝐺𝐿 ത𝐸𝑧
lx

ത𝐸𝑚,𝑤𝑎𝑙𝑙

lx

ത𝐸𝑚,𝑐𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔

lx

750 lx 0,60 80 19 200 200 150



Nieuwe versie 
prEN12464-1(2019)

Selectie van enkele grote veranderingen



Doel EN 12464-1

1. Visueel comfort 
- welzijn, want beïnvloedt indirect werkplezier en productiviteit.
“Visual comfort, where the workers have a feeling of well-being; in an indirect 
way this also contributes to a higher productivity level and a higher quality of 
work”

2. Visuele prestatie 
- efficiënt en accuraat werken

- in moeilijke omstandigheden en lange periodes

3. Veiligheid
voor mensen men normaal zicht (scherpte, diepte, kleur) 



Parameters prEN12464-1(2019)
1. Verlichtingssterkte (illuminance, lux) & gelijkmatigheid

Type of task ത𝐸𝑚,𝑟

lx

ത𝐸𝑚,𝑢

lx

𝑈𝑜 𝑅𝑎 𝑅𝑈𝐺𝐿 ത𝐸𝑧
lx

ത𝐸𝑚,𝑤𝑎𝑙𝑙

lx

ത𝐸𝑚,𝑐𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔

lx

Specific req.

Wrting, typing,

reading, data
500 1000 0,60 80 19 150 150 100 DSE: §4.9

Room bright: §5.7

Table 6.26 - Offices

20 – 30 – 50 -75 – 100 – 150 – 200 – 300 – 500  750 – 1000 – 1500 – 2000 – 3000 - 5000

Verhogen wanneer:
• Visuele taak is veeleisend
• Fouten zijn duur
• Accuraatheid, hogere productiviteit of verhoogde concentratie zijn belangrijk
• Details zijn kleiner dan normaal of bij laag contrast
• Taak voor een zeer lange tijd uit te voeren
• Taak of ruimte heeft weinig daglicht
• Visueel vermogen van gebruiker minder dan gemiddeld 



Parameters prEN12464-1(2019)
1. Verlichtingssterkte (illuminance, lux) & gelijkmatigheid

 In de norm zelfs een pleidooi om hoogste waarde (upper value) 
te gebruiken in combinatie met regeling

 Lichtregeling

 Daglichtregeling

 Aan- en afwezigheid

 Anticiperen op veranderingen van taak

 Werknemers: oudere werknemers versus jongeren

 Voorkeuren van werknemers



Parameters prEN12464-1(2019)
1. Verlichtingssterkte (illuminance, lux) & gelijkmatigheid

Bron Figuren: van Bommel W. (2019) “Interior Lighting.” Springer, Cham

https://doi.org/10.1007/978-3-030-17195-7_1

Bodmann HW (1967) Quality of interior lighting based on 

luminance. Trans Illum Eng Soc (Lond) 32(1):23–37



Parameters prEN12464-1(2019)
2. Luminantieverdeling (contrasten, helderheid) – L: cd/m²

D
ir
e
c
t

Bron: Erco

In
d
ire

c
t 



Parameters prEN12464-1(2019)
2. Luminantieverdeling (contrasten, helderheid) – L: cd/m²

DOI: https://doi.org/10.1016/J.BUILDENV.2018.06.046 de Vries et all – The effect of wall luminance on room appraisal,…

Nagenoeg onveranderd !

https://doi.org/10.1016/J.BUILDENV.2018.06.046


Parameters prEN12464-1(2019)
2. Luminantieverdeling (contrasten, helderheid) – L: cd/m²

Attractiviteit van de ruimte Beoordeling verlichting

Alertheid

de Vries et all – The effect of wall luminance on room appraisal,…

DOI: https://doi.org/10.1016/J.BUILDENV.2018.06.046

https://doi.org/10.1016/J.BUILDENV.2018.06.046


Parameters prEN12464-1(2019)
2. Luminantieverdeling (contrasten, helderheid) – L: cd/m²

100 

cd/m²

5

cd/m²

Verhouding:

1:20

TE GROOT

Een eigen meting



Parameters prEN12464-1(2019)
2. Luminantieverdeling (contrasten, helderheid) – L: cd/m²

Task or activity area design Room or space design

Task or activity related requirements Importance

of objects & 

people

Brightness

appearance of 

rooms

ത𝐸𝑚,𝑟

lx

ത𝐸𝑚,𝑢

lx

𝑈𝑜 𝑅𝑎 𝑅𝑈𝐺𝐿 ത𝐸𝑧
lx

ത𝐸𝑚,𝑤𝑎𝑙𝑙

lx

ത𝐸𝑚,𝑐𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔

lx

500 1000 0,60 80 19 150 150 100

VERDUBBELD t.o.v. 
VORIGE VERSIE !

Reflectie ρ E (lx) L (cd/m²) Verhouding

Blad papier 0.8 500 130

Plafond 0.7 – 0.9 >100 22 – 29 1:6 – 1:5

Muren 0.5 – 0.8 >150 24 – 38 1:5 – 1:3 

Meubilair 0.2 – 0.7

𝐿 =
 𝐸

𝜋



Parameters prEN12464-1(2019)
3. Beperken Verblinding

a) UGR = schaal voor hinder van armatuur 

Kantoor: UGR ≤19

Tabelmethode !!

≠ realiteit 

≠ niet-uniforme lichtbronnen

b) Nieuw: Verblinding van vensters: Daylight Glare Probability
(DGP) – EN17037/prEN 14501
Echter: geen eisen

c) Afscherming van lamp en, nieuw!, beperking maximale 
gemiddelde luminantie voor hoeken>60° (lampen niet direct 
zichtbaar)

d) Sluierreflectie en verblinding door reflecties

𝑈𝐺𝑅 = 8 log10
0.25

𝐿𝐵


𝐿2𝜔

𝑝2



Parameters prEN12464-1(2019)
4. Verlichten van de ‘ruimte’
a) Gemiddelde cilindrische verlichtingssterkte ത𝐸𝑧 Bron: Glamox

Maat voor zichtbaarheid van gezicht

Kantoor: ത𝐸𝑧 >150lx, 
𝑈𝑜 ≥0.10 (hoogte 1.20m / 1.60m)

In taakgebied én directe omgeving

Task or activity area design Room or space design

Task or activity related requirements Importance

of objects & 

people

Brightness

appearance of 

rooms

ത𝐸𝑚,𝑟

lx

ത𝐸𝑚,𝑢

lx

𝑈𝑜 𝑅𝑎 𝑅𝑈𝐺𝐿 ത𝐸𝑧
lx

ത𝐸𝑚,𝑤𝑎𝑙𝑙

lx

ത𝐸𝑚,𝑐𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔

lx

500 1000 0,60 80 19 150 150 100



Parameters prEN12464-1(2019)
4. Verlichten van de ‘ruimte’
b. Modelling: Maat voor schaduwwerking

Diffuus                       – Gericht                   – Goede modelling

0.3 0.6z

hor

E

E
 

Geen eis maar richtwaarde voor ‘Modelling’ 
= verhouding van cilindrische op horizontale 

verlichtingssterkte in een punt (of punten)



Parameters prEN12464-1(2019)
5. Kleuraspecten

a) Kleurtemperatuur
CCT<3300K: Warm wit

CCT>5000K: Koud wit

Keuze!! Afhankelijk van 

hoeveelheid daglicht, kleuren in ruimte, klimaat, toepassing, 

verlichtingssterkte,...

b) Kleurweergave: helaas geen verandering…

Weergave van kleuren objecten en personen

(Helaas): nog steeds via Ra  (CRI – colour rendering index)  

Voor typische objecten of huid: individuele Ri-waarde

We adviseren wel ook gebruik van TM-30-15: 

Rf + Rg + color vector graph; 99 samples incl. 2 huid tinten

Maar dus nog niet in de EN12464-1 (2020)
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Parameters prEN12464-1(2019)
6. Temporal lighting artefacts
• Flicker en stroboscopische effecten vermijden: hoofdpijn, vermoeidheid en 

verminderen prestaties en visueel comfort

• Zichtbare lichtmodulatie (flicker, <80Hz) 

• Short term flicker severity (Light Modulated) 𝑃𝑠𝑡
𝐿𝑀

• Niet-zichtbare lichtmodulatie(<2kHz)

• Risico op:
• Irritatie, vermoeide ogen, lagere productiviteit

• Hoofdpijn, vermoeidheid, stress

• Epileptische aanvallen

• Migraine episodes

• Stroboscopische effecten 
• Roterende machines lijken niet te draaien

• Stroboscopic Visibility Measure: SVM
• Nog geen limieten of SVM “currently under consideration”

• Wij adviseren SVM<1

• Let op: ook bij dimstanden (bij 100% vaak geen probleem) !!!



Parameters prEN12464-1(2019)
7. Beeldschermen (DSE=Display Screen Equipment)
• Sluier en verblinding door reflectie 

• Kantoor: L < 15.000 cd/m²

Lichtintensiteit van armatuur onder hoek ≥65°

Voor witte achtergrond en gedimde helderheid



Parameters prEN12464-1(2019)
C
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8. Daglicht 

• Potentieel energiebesparend (lichtregeling)

• Variatie van spectrum, richting, intensiteit is gunstig

• Visueel contact met buiten wenselijk

• Variërende luminantiecontrasten en modelling stijgt

• Wel zonbeheersing (zicht + warmte + reflecties)

9. Non-imaging functions

• Variatie intensiteit en spectrum 

• Beïnvloedt circadiaans ritme

• Effect op lichaam en geest

• “non-image forming” 

• Hoeveel licht, tijdstip, spectrum, duur, chronotype, hoeveelheid 

licht uren/dagen voordien

Kunstlicht binnen  150lx
Daglicht buiten  5000lx



Revisie prEN12464-1 (2019)
Kansen voor betere verlichting !!

Groen Licht Vlaanderen zal duwen via:

Opleidingen/sessies specifiek voor

 Architecten (NAV)

 Preventiediensten

 Ergonomen

 …

Pleidooi voor andere bestekken én 

commissioning

 PIO (Innovatief aanbesteden: 

overheid en zorginstellingen)

 …



“Light affects our circadian rhythms more powerfully
than any drug”

Chuck Czeisler

Wouter Ryckaert
KU Leuven Laboratorium voor Lichttechnologie
Bestuurder vzw Groen Licht Vlaanderen

Wouter.Ryckaert@kuleuven.be
09331 66 84

mailto:Wouter.Ryckaert@kuleuven.be

