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• Wie zijn we?

• Waar staan we binnen de regelgeving rond ecologisch ontwerp van lichtbronnen?

• De alternatieven op basis van led

• Welke nieuwe EU regelgeving rond ecologisch ontwerp wordt verwacht?

• Wat brengt de toekomst?

Overzicht



De echte vragen

Hoe groot is de overlevingskans voor de halogeenlamp ? 

Wat betekent dit voor de cultuur- en podiumwereld?

Wat zijn de alternatieve lichtbronnen?
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Wie zijn we?
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• KU Leuven Technologiecampus Gent

• Onafhankelijk labo ter ondersteuning verlichtingssector

• Onderzoek – Onderwijs – Dienstverlening

• Vandaag 20 medewerkers
• Binnenverlichting

• Kleur en uitzicht van materialen

• Optische ontwerp

• Nieuwe lichtbronnen

• Optische metrologie

• Perceptie van licht

• www.lichttechnologie.be

Laboratorium voor Lichttechnologie 



Cluster Groen Licht Vlaanderen

• Sinds 1 april 2017

• Nieuw VLAIO project (50% subsidie) i.k.v. clusterbeleid

• Innovatief Bedrijfsnetwerk (IBN) = CLUSTER 

• 75 bedrijven zijn lid geworden van de vzw Groen Licht Vlaanderen

• Nieuwe partnerships: elektronica, ICT, automatisatie, netwerken

• Doel: samenwerken rond digitalisering van verlichting

FIIW, Laboratorium voor Lichttechnologie, TC Gent



Samenwerken rond digitalisering van verlichting

• Human centric lighting wordt mogelijk: the right light at the right place at the right time for each
and everyone. Grote graad van intelligentie vereist 

• Uitbreiding functionaliteit van de verlichtingsinstallatie: communicatie, commissioning, 
verzamelen data, camera,…: belang van data !
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Laboratorium voor Lichttechnologie 

• www.lichttechnologie.be

• info@lichttechnologie.be

• KU Leuven Technologiecampus Gent, FIIW – Energie

• Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent

• 09/265.87.13

Groen Licht Vlaanderen vzw

• www.groenlichtvlaanderen.be

• info@groenlichtvlaanderen.be

• p/a Laboratorium voor Lichttechnologie

• KU Leuven, Technologiecampus Gent

• Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent

• 09/265.87.13

FIIW, Laboratorium voor Lichttechnologie, TC Gent

Contact

Catherine Lootens – Peter Bracke – Jo Vinckier – Wouter Ryckaert 
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www.groenlichtvlaanderen.be/
kennisbank
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Waar staan we binnen de 
regelgeving rond ecologisch 
ontwerp van lichtbronnen?

DIM1 – TIM – DIM2 

FIIW, Laboratorium voor Lichttechnologie, TC Gent
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• Europese Commissie 

• Basis: Richtlijnen 2005/32/EC (EuP) en 2009/125/EC(ErP)

• Eisen rond ecologisch ontwerp van energie (verbruikende) gerelateerde producten 

• Verbeteren energie- en milieuprestaties

• Regelgeving voor verlichting Interne benaming Verordening

• Street lighting en Office lighting (TIM) 245/2009 

• Domestic lighting

• Niet-gerichte lichtbronnen (DIM1) 244/2009

• Gerichte lichtbronnen en led (DIM2) 1194/2012

• Voorstudies werden vanaf 2005 uitgevoerd door consortium van Europese kenniscentra 
onder leiding van VITO (BE)

• Stakeholders: milieuorganisaties, industrie, belangengroepen,..

• Doel: Behalen EU klimaatdoelstellingen!

Achtergrond
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Gerichte en niet-gerichte lichtbronnen
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Lampvoet types Reflector types
Worden door elkaar gebruikt om lampen te kenmerken



DIM1

Domestic Implementing Measures 1

2009 – (2016 ) 2018
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• (Huishoudelijke) verlichting, enkel voor niet-gerichte lampen
• Verordening Nr. 244/2009 (+ amendementen 859/2009 en 1428/2015)

• Enkel voor huishoudelijke lampen

• Onderscheid tussen matte en heldere lampen

• Gefaseerd verloop van 01/09/2009 tot 01/09/2016 in 6 stappen
• Later is ingang van fase 6 uitgesteld tot 01/09/2018

• Eisen rond: 
• Energie-efficiëntie en milieu-impact

• Functionaliteit, uitzicht en gezondheid

• Informatie naar de klant (verpakking, website)

• Voor LED: enkel energie-efficiëntie eis, eis rond functionaliteit volgt in DIM2

Context DIM1
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• Enkel voor huishoudelijke niet-gerichte lampen

• niet voor reflectorlampen (spots)

• niet voor lampen in speciale toepassingen

• Gekleurde lampen (bv. Kerstverlichting)

• Lampen in huishoudelijke toestellen (ovens, ijskasten,..)

• IR-lampen

• Lampen voor verzorging van mens en dier

• niet voor lampen met lichtstroom >12.000 lumen en <60 lumen

• Voor niet gerichte led

• DIM1: enkel energie-efficiëntie eis van toepassing

• DIM2: eis rond functionaliteiten volgt later

Toepassingsgebied DIM1



Tijdsverloop DIM1

FIIW, Laboratorium voor Lichttechnologie, TC Gent

Uitgesteld tot 

01/09/2018
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Eisen DIM1 – Energie-efficiëntie
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• Voor (huishoudelijke) niet-gerichte lampen

• Heldere lampen (uitfasering in 6 stappen)

• Sinds 01/09/2012 – C, of beste D (fase 4)

• Sinds 01/09/2013: strengere eisen functionaliteiten (fase 5)

• Vanaf 01/09/2018 - enkel B of beter (fase 6) 

• Matte lampen (slechts 1 stap)

• Sinds 01/09/2009 - enkel A of beter (fase1) 

• Uitzondering voor bepaalde lampvoeten: R7, G9

• Ook na 01/09/2018 is C (of beste D) energielabel nog toegelaten

Eisen DIM1 – Energie-efficiëntie
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Uitzonderingen DIM1 voor S14, R7, G9

• S14 lampen moeten sinds 

1/09/2013 ook voldoen aan

• Matte lampen: A label

• Heldere lampen: C-label

• Heldere R7s en G9 lampen 

mogen C-label blijven, ook na 

01/09/2018
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• Reeds afgerond bij fase 5 op 01/09/2013 (behalve voor led)

• Functionaliteit (afhankelijk van soort lamp)

• Lamp overlevingsfactor

• Lumenbehoud

• # Schakelcycli voor defect

• Ontbrandingstijd

• Opwarmingstijd tot 60% max. lichtstroom

• Kleurweergave

• Voortijdig defectpercentage

• Lamp arbeidfactor

• Informatie

• Verpakking

• Website (indien kwik)

Eisen DIM1 – Functionaliteiten en informatie
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• Fase 5: Strengere functionaliteitseisen – aanbod is kleiner geworden

• Sinds 01/09/2013 is niets meer veranderd

• CFL  – uitdaging voor de fabrikanten! 

• Langere levensduur

• Beter lumenbehoud

• Snellere opstart en opwarmingstijd

• Meer schakelen

Aanbod is geslonken

• (Eco)-Halogeen

• Langere levensduur

• Minder defecten

Maar nu komt strengere eis energie efficiëntie

Lampen DIM1- fase 5

01/09/2018
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• Laagvolt niet gerichte halogeen  indien B label  OK

• Hoogvolt niet gerichte halogeen 

Halogeen huishoudelijk niet-gericht 
vanaf 01/09/2018

12V GY6.35 12V en 24V G4 12V G9 24V B24s

Als B OK meestal niet OK Meestal niet OK Niet OK. Wel nog  

verkrijgbaar

230V E14 230V B22d 230V GY9.5 

theaterspot

230V R7 en G9 

(uitz.)

Nooit OK Nooit OK Enkel OK 

>12000lm

OK als C of beste 

D
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• Buiten de scope of als uitzondering van de regelgeving

• Al deze lampen hebben niet als doel om te ‘verlichten’

Halogeen niet-huishoudelijk niet-gericht vanaf 
01/09/2018

Xenon-short arc lamp 17V G6.35 24V/250W/G6,35

OK. Filmprojectorlamp OK. projectorlamp Ok. diaprojectorlamp



TIM

Tertiairy Implementing Measures

2010 - 2017
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• Tertiaire verlichting

• Verordening (EG) Nr. 245/2009

• Eisen rond: 

• energie-efficiëntie en milieu-impact

• functionaliteiten

• Van 01/04/2010 tot 01/04/2017  in 3 fases en 4 stappen

Context TIM (2010 - 2017)
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Tijdsverloop TIM

31 6 80

April 2010 April 2012 April 2015 April 2017

Fase 1 Fase 2 Tussen fase Fase 3

Jaren

Stap 1 Stap 2 Stap 3
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• Enkel voor Kantoor- en Straatverlichting, 

• maar heeft ook impact op andere sectoren (industrie, parkings, winkels,…) waar zelfde 

lampen, ballasten en verlichtingstoestellen worden gebruikt

• Van toepassing op volgende Lampen:

• Fluorescentielampen zonder ingebouwde ballast

• Hoge druk ontladingslampen (HID) met lampvoeten E27 - E40 - PGZ12

• Maar ook op de Ballasten en Verlichtingstoestellen die de werking van deze 

lampen toelaten

Toepassingsgebied TIM
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• Lampen

• 01/04/2015 (stap 3)

• Verbannen hogedruk kwikdamplampen

• Verbannen van de vervangingslampen natrium hoge druk die functioneren op een ballast 

kwik hoge druk

• 01/04/2017 (stap 4)

• Strengere energie-efficiëntie eis voor bepaalde metaalhalide lichtbronnen

• Ballasten: 01/04/2017 (stap 4)

• Verstrenging van de minimale efficiëntiewaarden voor de ballasten voor hogedruk 

gasontladingslampen

• Voor TL enkel nog elektronische ballast (EVSA) toegelaten

• Sommige conventionele ballasten zijn nog toegelaten voor bep. HID (hogere vermogens)

Status TIM – afgerond
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• Buiten de scope of als uitzondering van de regelgeving

HID sinds april 2017

Metallogen 

HMI1200/HS

OK. Buiten scope



DIM2

Domestic Implementing Measures 2

2013 - 2016

FIIW, Laboratorium voor Lichttechnologie, TC Gent
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• Gerichte lampen + (alle) led + randapparatuur

• Verordening Nr. 1194/2012

• Loopt van 01/09/2013 tot 01/09/2016 in 3 fasen

• 1: 1 september 2013

• 2: 1 september 2014

• 3: 1 september 2016

• Afgerond

• Eisen rond

• Energie-efficiëntie en milieu-impact

• Functionaliteit, uitzicht en gezondheid

• Informatie naar de klant (verpakking, website)

Context DIM2
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• Niet enkel voor gerichte lampen voor huishoudelijk gebruik
• Ook (reflector) HID

• Ook led (modules) – alle types (gericht en niet gericht) – lampen/modules/engines

• Uitzonderingen
• Led modules in kleine oplage (<200)

• Speciale producten
• Lampen waarvoor ‘algemeen verlichten’ niet de primaire doelstelling is: chemie, landbouw, dierverzorging, 

verwarmen, signalisatie, fotokopie machines, beeldvorming

• Lampen met speciale spectra (podium) of te gebruiken bij extreme temperaturen

• Lampen in huishoudelijke toestellen, TV’s, …

• Armaturen die onder TIM vallen (Fluorescentie en HID lampen)

• ?? Entertainment lampen – wit licht

• Ook voor apparatuur tussen de netvoeding en de lampen 
• Niet voor voorschakelapparaten voor fluorescentie- en HID lampen

Toepassingsgebied DIM2
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• „Gerichte lamp”

• Een lamp met een lichtopbrengst van minstens 80 % binnen een lichtkegel met een 

hoek van 120°

• Gebruikt een reflector of een optische component (bvb. lens voor LED) om de 

lichtstroom te richten. 

• Alle 'reflector lampen' zijn gerichte lampen

Definities in DIM2 – wat is een gerichte lamp
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Definities DIM2 – nuttige lichtstroom
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• Eis wordt omschreven via energie-efficiëntie index

EEI=Pcorr/Pref

• Berekening is verschillend naargelang lichtstroom: < of ≥ 1300lm 

• EEI eisen minder streng voor gerichte lampen versus niet-gerichte lampen

• Hoe lager EEI hoe efficiënter de lamp

• Zelfde EEI als voor energie label

Definities in DIM2 – Energie-efficiëntie index
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• Pref wordt berekend op basis van ‘nuttige’ lichtstroom

• Gerichte lampen met stralingshoek ≥90° (uitz. gloeidraadlampen): 
• lichtstroom in een 120° stralingshoek (Φ 120°) 

• speciale vermelding op verpakking: lamp niet geschikt voor accentverlichting 

• Alle andere gerichte lampen: 
• lichtstroom in een 90° stralingshoek (Φ 90°)

• Pcorr correctie in functie van type extern voorschakelapparaat dat gebruikt 
wordt bij een specifieke lamp

Definities DIM2 - EEI
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Energie label versus EEI



DIM2 – overzicht EEI
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D

D

B

B

C

led, CFL,

led tubes - modules

B

B

A, beste B A, beste B

A, beste B A, beste B

A A+, beste A

230 V

halogeen lampen

12V

halogeen lampen
HID lampen      Andere lampen 

230V en 12V  Halogeen: OK als B
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• Laagvolt gerichte halogeen  indien B label  OK    

• 230V gerichte halogeen  geen B label  niet OK (soms wel nog verkrijgbaar) 

Halogeen niet-gericht sinds 01/09/2016

12V MR16 GU5.3 12V MR11 GU4 12V AR111

Als B  OK Als B  OK Als B  OK 

230V PAR GU10 230V PAR 

E27/E14

230V R63 R50 

E27

230V PAR64 

GX16d

Nooit OK Nooit OK Nooit OK Niet OK: C



De alternatieven op basis 
van led

Niet-gericht – Gericht 
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• Helder 240V

• E14 – E27

• G9 

• G4

• R7s

• Mat 240 V

• E14 - E27

• S14

Niet gericht - led



Gericht led

44

• 230V

• R50 led

• PAR16, PAR 30

• AR111

• PAR38 



Gericht led

45

• 12V

• MR16

• MR11

• AR111



Welke nieuwe EU 
regelgeving rond ecologisch 
ontwerp wordt verwacht?

Lightsources (Lichtbronnen)

(Lighting Systems)

FIIW, Laboratorium voor Lichttechnologie, TC Gent
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• Herziening + éénmaking + vereenvoudiging van huidige verordeningen (244/2009, 
245/2009, 1194/2012 + amendementen)

• Studie + marktconsultatie afgerond

• Doel de verlaging van 
• Elektrisch verbruik verlichting met 40-60TWh/j in 2030 tov BAU scenario

• Kwik emissies

• Uitzonderingen voor lichtbronnen 

• met speciale technische kenmerken 

• voor gebruik in specifieke toepassingen (gezondheid, veiligheid, militair, )

• waarvoor geen energiezuiniger alternatieven bestaan of kosten-efficiënt zijn

• Extra eis functionaliteit rond flicker: moet vermeden worden 

• Van toepassing op 01/09/2020 – slechts 1 stap

• Review ten laatste op 01/09/2022

Nieuwe verordening ‘light sources’ in de maak
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• Van toepassing voor lichtbronnen

• Niet gekleurd

• lichtstroom < 1000 lm per mm² ‘projected light-emitting surface area’ 

• lichtstroom tussen 60 and 82 000 lumen;

• CRI > 0 Ra (?);

• Voor lichtbronnen op basis van halogeen, fluorescentie, HID, led+oled

technologie (of combinatie)

• Lichtbronnen en afzonderlijke sturingstoestellen moeten kunnen vervangen 

worden

Nieuwe regelgeving ‘light sources’ in de maak
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• Nvt

• voor T5 ≤ 13W

• Voor HID waarvoor UV >2 mW/klm; waarvoor Tc > 7000K

• Alle lichtbronnen met bundel <10°

• …

• Nieuwe definities: 

• ‘connected light source’

• ‘colour-tuneable light source’ 

• voor T8 op basis van lengte lamp

• ivm. metriek voor flicker

• ‘projected light-emitting surface area’ 

Nieuwe regelgeving ‘light sources’ in de maak
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• Het opgegeven vermogen van een lichtbron  bij ‘full load’ zal niet groter zijn dan 

Ponmax = C * (L + Φuse / (F*η)) * R

• Is in functie van gedeclareerde lichtstroom Φuse en CRI
• De grenswaarden voor efficacy (η in lm/W) en end loss factor (L in W) zijn afh. van type 

lichtbron (te achterhalen via tabel)

• De basiswaarden voor de correctiefactor (C) zijn afh. van lamptype, en staan samen de 
aanvullingen op C voor speciale lamp kenmerken in een andere table

• De Efficacy factor (F) is:
• 1.00 voor niet-gerichte lichtbronnen (NDLS, using total flux)

• 0.85 voor gerichte lichtbronnen (DLS, using flux in a cone)

• De CRI factor (R) is:
• 0.65 voor CRI ≤ 25

• (CRI+80)/160 voor CRI > 25

Waaraan moet een lichtbron voldoen vanaf 
01/09/2020
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• Voorbeeld: Philips MASTERCAPS 45W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F

• Niet gericht, halogeen

• Nu : 45W – 1250 lumen ( B; dus OK) 

• Geeft nu uitgerekend (350/5.5=) 27.8 lm/W

• Deze 12V GY6.35 Ra100 met 1250 lumen: 

• (η=120 lm/w – L=1,5W – C=1 – F=1 – R=1,125)

• Ponmax ≤13.6W

Oefening halogeen – niet gericht
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• Voorbeeld: Sylvania DE 118MM ECO 240V 400W R7S SV1

• Niet gericht, halogeen, R7s

• Nu : 400W – 8800 lumen (C; dus OK – uitz.) 

• Geeft nu uitgerekend (8800/400=) 22 lm/W

• Deze 240V R7s Ra100 met 8800 lumen: 

• (η=120 lm/w – L=1,5W – C=1,08 – F=1 – R=1,125)

• Ponmax ≤91W

Oefening halogeen – niet gericht
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• Voorbeeld: Ledvance Osram HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S

• Niet gericht, halogeen, R7s

• Lichtstroom <2700lm

• Nu : 120W – 2250 lumen (C; dus OK – uitz.) 

• Geeft nu uitgerekend (8800/400=) 18,75 lm/W

• Deze 240V R7s Ra100 met 2250 lumen: 

• (η=26 lm/w – L=13W – C=1,08 – F=1 – R=1,125)

• Ponmax ≤121W

Oefening halogeen – niet gericht
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• Voorbeeld: Ledvance osram DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 36° GU5.3

• Gericht, halogeen

• Nu : 35W – 620 lumen ( B; dus OK) 

• Geeft nu uitgerekend (350/5.5=) 17,8 lm/W

• Deze 12V GU5,3 Ra100 met 620 lumen (Nominal useful luminous flux 90°): 

• (η=120 lm/w – L=1,5W – C=1,15 – F=0,85 – R=1,125)

• Ponmax ≤9.8W

Oefening halogeen - gericht
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• Voorbeeld: Philips MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

• Gericht, led

• Nu : 13W – 875 lumen ( A+, dus OK) 

• Geeft nu uitgerekend (875/13=) 67.3 lm/W

• Deze 230V E27 Ra80 met 875 lumen (Nominal useful luminous flux 90°): 

• (η=65 lm/w – L=1,5W – C=1,23 – F=0,85 – R=1)

• Ponmax ≤21.3W

Oefening PAR38 led
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• Voorbeeld: osram LED SUPERSTAR PAR16 50 36° 6W 827 GU10

• Gericht, led

• Nu : 5.5W – 350 lumen ( A+, dus OK) 

• Geeft nu uitgerekend (350/5.5=) 63.63 lm/W

• Deze 230V GU10 Ra80 met 350 lumen (Nominal useful luminous flux 90°): 

• (η=65 lm/w – L=1,5W – C=1,23 – F=0,85 – R=1)

• Ponmax ≤9.6W

Oefening GU10 led
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• Voorbeeld: Osram 64752T/29FWS 12 halogen studio lamp single ended

• Niet gericht, halogeen, specialty product

• Nu : 1200W – 29000 lumen (B-label; nu uitz. dus OK) 

• Geeft nu uitgerekend (29000/1200=) 24.17 lm/W

• Deze 230V GX9.5 Ra100 met 29000 lumen:

• geen uitzondering want <82000lm 

• (η=120 lm/w – L=1,5W – C=1,08 – F=1 – R=1,125)

• Ponmax ≤314W

Oefening halogeen – niet gericht



FIIW, Laboratorium voor Lichttechnologie, TC Gent

Reactie vanuit de podiumwereld
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• Lobby STEPP

• Amendement: …overwegende dat de huidige vrijstelling voor 

theaterverlichting van Verordeningen (EG) nr. 244/20091 en (EU) nr. 

1194/20122 van de Commissie een passende en efficiënte manier is om de 

specifieke behoeften en omstandigheden van theaters en de hele 

entertainmentsector te respecteren en deze vrijstelling moet worden 

gehandhaafd…

• Het stemresultaat:  330 voor - 246 tegen - 44 onthoudingen

Reactie vanuit de podiumwereld
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Tot slot
• Dank aan

• STEPP

• VLAIO

60


