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Standaardisatie vindt steeds minder plaats op nationaal niveau. Waar vroeger nog 

vaak standaarden zo werden ontwikkeld dat ze protectie van de nationale industrie 

dienden, zo worden ze nu gericht op het slechten van handelsbarrières. Fabrikanten 

beseffen dat een wereldstandaard hun in de grootste markt kan helpen. Tegelijk 

beseffen ze ook dat er bij verlichtingsapplicatie ook een cultureel en geografisch 

aspect is. Om die reden worden sommige thema’s makkelijker op Europees of 

nationaal niveau aangepakt dan op internationaal niveau. Daarom worden bij NEN 

nog steeds Nederlandse normen opgepakt of aangepast. Dit mag echter alleen als 

er geen Europese normen op dit gebied worden gemaakt. En alle Europese normen 

worden aan ISO, de internationale organisatie voor standaardisatie, aangeboden.  
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Niet alleen fabrikanten, alle partijen hebben 
belang bij standaardisatie. Het bevordert de 
eenduidigheid bij de onderlinge communicatie 
en biedt transparantie. Daarnaast vereenvou-
digt een goede standaard het maken van ont-
werpen, het borgen van kwaliteit, veiligheid en 
duurzaamheid. Het succes van een standaard 
of norm wordt bepaald door zijn bruikbaarheid. 
Daarvoor is draagvlak nodig. Het is daarom van 
groot belang dat alle partijen vertegenwoor-
digd zijn en samenwerken bij het tot stand 
brengen van standaarden en normen.
De verlichtingswereld is behoorlijk aan het 
veranderen met de introductie van leds. Die 
verbruiken niet alleen minder energie en 
hebben een langere levensduur, maar zijn in 
feite elektronische componenten met pho-
tometrische eigenschappen. Vele normen en 
aanbevelingen worden nu aangepast aan die 
photometrische eigenschappen. Digitalisering 
en internetverbinding zijn ook in de verlichting 
doorgedrongen. Bediening van de verlichting 

met de smartphone is geïntroduceerd. Dit 
artikel concentreert zich op lichtapplicatie 
en niet op de standaardisatie van elektrische 
interfaces en communicatie protocollen.

 NEDERLAND
Het gebruik van standaarden in de 
Nederlandse verlichtingswereld is wijd 
verbreid. Bestekken, keurmerken en ook het 
bouwbesluit staan vol met verwijzingen naar 
normen en standaarden. In de Nederlandse 
verlichtingswereld nemen NEN en NSVV een 
belangrijke plaats in. 

NSVV
Op het gebied van toegepaste verlichting 
is de NSVV (Nederlandse Stichting voor 
Verlichtingskunde) al meer dan 75 jaar een 
onafhankelijk samenwerkingsverband dat zich 
ten doel stelt om kennis over goede verlichting 
op te bouwen, uit te dragen en vast te leggen. 
De NSVV kent momenteel zo’n 300 leden 

vertegenwoordigd uit alle mogelijke branches 
zoals, eindgebruikers, fabrikanten, installa-
teurs, adviseurs, architecten en ontwerpers, de 
overheid en kennisinstituten. In verschillende 
samenstellingen brengen zij gezaghebbende 
documenten uit over een breed scala aan 
onderwerpen. 
NSVV brengt Nederlandse ideeën en belangen 
t.a.v. licht en verlichting in het standaardisatie- 
en normalisatieproces. Daarvoor is NSVV het 
Nederlandse lid van de CIE. Dat biedt NSVV 
een directe toegang naar het internationale 
samenwerkingsverband op het gebied van 
kennisopbouw over verlichting. En nationaal 
onderhoudt de NSVV een verbinding met NEN 
om haar inzichten en kennis in te brengen in 

TM0616_zeguers_2396.indd   22 3-6-2016   8:16:53



23TVVL Magazine | 06 | 2016 VERLICHTING

het nationale normalisatiewerk. Leden van 
de NSVV nemen vaak vertegenwoordigingen 
van Nederland op zich in het (inter-)nationale 
standaardisatie- en normalisatiewerk. 

NEN 
NEN is 100 jaar geleden opgericht en inmid-
dels uitgegroeid tot het kennisnetwerk 
in Nederland voor normontwikkeling en 
normtoepassing. Met meer dan 500 com-
missies beheert NEN inmiddels meer dan 
31.000 normen. Voor verlichting kunnen de 
activiteiten die onder NEN vlag plaatsvinden 
gescheiden worden in product gerelateerde en 
meer op de toepassing gerichte onderwerpen. 
NEN inviteert en faciliteert belanghebbenden 
om normen tot stand te brengen. Dat kan 
betekenen dat NEN onderzoek doet naar de 
mogelijkheden voor normalisatie van waar 
uit initiatieven tot normalisatie komen, 
maar ook anticipeert NEN op initiatieven uit 
de markt. NEN beschikt hiervoor over een 
uitgebreide infrastructuur. Het werk gebeurt 
in de commissies die zijn samengesteld door 
vertegenwoordigers van de belanghebbende 
groeperingen. Het feitelijke bestaansrecht van 
normen en standaarden ligt besloten in het 
gegeven dat er een groot draagvlak voor is. Het 
is daarom belangrijk dat een zo groot moge-
lijke groep van belanghebbenden betrokken is 
bij de totstandkoming van een norm. 
Het Nederlands lidmaatschap van CEN, ISO 
en IEC wordt door NEN vervuld. De NEN 
commissies waarvan de onderwerpen ook in 
internationaal verband leven schaduwen het 
werk van deze internationale organisaties. 
Dit biedt tevens de mogelijkheid inbreng en 
invloed te hebben op de totstandkoming van 
internationale normen.
Normen zoals die door NEN worden uitgege-
ven zijn een vrijwillige afspraak tussen partijen 
over een product, dienst of proces. Zo’n norm 
vloeit voort uit een waarde, bv. kwaliteit of 
veiligheid. Ze hebben een belangrijke functie. 
Normen bieden duidelijkheid over en vertrou-
wen in producten, diensten of organisaties. En 
spelen een belangrijke rol in zakelijke overeen-
komsten. Let wel, normen zijn geen wetten, 
maar ’best practices’. Iedereen kan - op vrijwil-
lige basis - hier zijn voordeel mee doen. 
Naast normen faciliteert NEN ook het uit-
brengen van Nederlandse Praktijk Richtlijnen 
(NPR’s). Een NPR is een informatieve afspraak 
en komt ook tot stand door een consensus 
tussen een brede vertegenwoordiging van 
belanghebbenden. Met als resultaat; een 
praktische uitwerking van de bepalingen in een 
norm. Bijvoorbeeld toelichtingen op normen, 
constructieve mogelijkheden, werkmethoden 
en fabricagegegevens.
Om aan de behoefte naar snelle afspra-

ken tegemoet te komen, geeft NEN ook 
Nederlandse Technische Afspraken (NTA’s) uit. 
Dit zijn afspraken die, in tegenstelling tot échte 
normen, door een beperkt aantal partijen zijn 
gemaakt. Ook hoeven ze niet in consensus te 
worden opgesteld, maar is een meerderheid 
van stemmen voldoende. Een NTA kan in drie 
maanden klaar zijn, maar heeft dus bij lange na 
niet de status die een norm geniet.

 EUROPA
CEN 
In Europa wordt het systeem voor technische 
standaarden gevormd door ETSI (telecom-
municatie), Cenelec (Elektrotechniek) en CEN 
(andere domeinen). CEN (Comité Européen 
de Normalisation) is een standaardiseringsor-
ganisatie opgericht in 1961 door de nationale 
standaardisatie comités in de Europese 
Economische Gemeenschap en de Europese 
Vrijhandels Associatie. Inmiddels zijn CEN, 
samen met Cenelec en ETSI, door de EU erkend 
als de Europese Standaardisatie Organisatie. 
Dit is vastgelegd in ‘EU Regulation 1025/2012’ 
die van kracht is per januari 2013. Het centrale 
Management Centre is gevestigd in Brussel. 
CEN ondersteunt het internationale stan-
daardisatie systeem en werkt daarvoor nauw 
samen met ISO(International Organization 
for Standardization) zoals vastgelegd in de 
‘Vienna Agreement’. Tegenwoordig draagt 
CEN bij tot de doelstellingen van de Europese 
Unie en de Europese Economische Ruimte met 
vrijwillige technische normen (EN-normen) 
die vrijhandel, de veiligheid van werknemers 
en consumenten, interoperabiliteit van 
netwerken, milieubescherming, uitvoering van 
O&O-programma’s en publieke bemiddeling 
promoten. 
De leden van CEN zijn de deelnemende landen, 
vertegenwoordigd door hun nationale norma-
lisatie organisatie. Voor Nederland is dat de 
NEN. CEN brengt kennis en expertise samen, 
uit de industrie, de markt en andere belang-
hebbenden, afkomstig van haar leden, met het 
oogmerk Europese normen te ontwikkelen. 
Het werk wordt gedaan in TC’s (Technical 
Committees), waarvan CEN er zo’n 400 kent. 
Het bestuur over de TC’s is in handen van de BT 
(Technical Board).
Voor de toepassing van verlichting is binnen 
CEN het technical comitee (TC), TC169 - Light 
& Lighting, actief. In deze TC bestaan 14 werk-
groepen die een breed veld van aandachts-
gebieden afdekt zoals: De toepassing van 
binnen- en buitenverlichting, noodverlichting, 
algemene termen en begrippen, fotome-
trie, daglicht, tunnel- en sportverlichting, 
non-visuele biologische effecten van licht, 
photobiologie, energieprestatie enz.
Deze werkgroepen houden bestaande normen 

bij door deze tenminste iedere 5 jaar te evalue-
ren. Maar ook kunnen landen, maar ook de EU, 
voorstellen doen om onderwerpen Europees te 
normeren. In de werkgroepen worden experts 
afgevaardigd vanuit de nationale standaardisa-
tie organisaties, voor Nederland dus door NEN. 
Deze experts moeten in consensus de normen 
voorbereiden waarna deze worden voorge-
legd aan de landen. Dit consensus model is 
weliswaar tijdrovend maar borgt dat er een 
breed draagvlak is op het moment dat de norm 
wordt gepubliceerd. Ook zijn er afspraken en 
relaties met andere TC’s en internationale 
standaardisatie organisaties om afstemming 
en aansluiting op de laatste stand van zaken te 
waarborgen.
Zodra een Europese norm het licht heeft 
gezien krijgt deze het kenmerk EN en moet als 
zodanig van kracht worden verklaard in alle 
landen die lid zijn van CEN. Indien in bepaalde 
landen wettelijke regels bestaan moet dit 
als tijdelijke afwijking in die norm worden 
vastgelegd. Normteksten waarover geen 
consensus bestaat kunnen als Technical Report 
(TR) worden uitgebracht. Een TR wordt in 
Nederland vaak als NPR uitgebracht. 

 WERELD
De grote drie op het gebied van internationale 
standaardisatie zijn ISO, IEC en ITU. Voor licht 
en verlichting werkt ISO nauw samen met 
CIE, een kleine standaardisatie organisatie 
maar vooral een grote researchorganisatie 
uitsluitend op het gebied van licht, verlichting 
en straling nabij het zichtbare gebied.

ISO
ISO (International Organization for 
Standardization) is een onafhankelijke orga-
nisatie met als leden nationale normalisatie 
organisaties, zoals in Nederland NEN. Op het 
moment van schrijven zijn er 162 ‘landen’ 
lid. Het Centrale Secretariaat is gevestigd in 
Geneve. De organisatie is opgericht in 1946 om 
de coördinatie en harmonisatie van industrie-
standaarden. Op dit moment worden praktisch 
alle gebieden van industriestandaardisatie 
afgedekt. Er zijn ongeveer 19000 interna-
tionale standardaarden gepubliceerd. De 
ontwikkeling van standaarden voor verlichting 
vindt plaats in de technische commissie ISO/
TC 274 Light and Lighting, opgericht in 2012. 
Voor heel specifieke zaken zijn er liaisons naar 
andere commissies.

IEC
IEC (International Electrotechnical 
Commission) is een onafhankelijke organisatie 
met als leden nationale comités, waarvan er 
60 gewoon lid zijn en 23 buitengewone. In 
Nederland is het NEC lid, dat samen met het 
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Nederlands normalisatie-instituut de naam 
NEN voert. Het Central Office is gevestigd in 
Geneve, maar er zijn ook secretariaten op alle 
continenten. De organisatie is opgericht in 
1906 en dekt het gebied af van internationale 
normen voor elektrische, elektronische en 
gerelateerde technologieën. IEC levert ook 
een dienst in de vorm van certificeren van 
producten die aan hun normen voldoen. De 
ontwikkeling van normen voor verlichtingspro-
ducten vindt plaats in de technische commis-
sie IEC/TC 34 Lamps and related equipment. 
Voor heel specifieke zaken zijn er liaisons naar 
andere commissies.

ITU
ITU (International Telecom Union) is een 
gespecialiseerd agentschap van de Verenigde 
Naties op het gebied van informatie- en 
communicatietechnologieën (ICTs). Tot op 
heden hebben we vanuit verlichting nog niet 
zo op deze organisatie gelet maar vanuit de 
wereld van internet of things en de connected 
world die hier worden voorbereid zou het niet 
verbazen dat ook verlichting hier raakvlakken 
gaat krijgen.

CIE
CIE (International Commission on 
Illumination) is een onafhankelijke interna-

tionale organisatie met als leden nationale 
comites; in Nederland is dat nationaal comitee 
ondergebracht bij de NSVV. De organisatie is 
opgericht in 1913 en het Centraal Bureau is 
gevestigd in Wenen. Er zijn op moment van 
schrijven 36 gewone leden, 3 buitengewone 
leden en 17 sponsor leden. CIE is gericht op 
wereldwijde samenwerking en uitwisseling 
van informatie op het gebied van licht en 
verlichting, kleur en zien, photobiologie en 
beeldtechnologie. CIE is door ISO erkend als 
internationale standaardisatie organisatie. In 
2012 is de samenwerking versterkt en worden 
applicatiestandaarden samen ontwikkeld 
binnen het ISO systeem.

Werkprogramma’s
Werkprogramma’s van TC’s in ISO zijn beschre-
ven in business plannen. Die worden binnen 
ISO beschouwd als roadmaps; de richtingen 
waarin gewerkt zou moeten gaan worden is 
beschreven. Een roadmap in de industrie ziet er 
iets anders uit maar dat komt omdat daar con-
crete projecten onder eigen controle worden 
ingepland, terwijl het werk in ISO moet 
worden opgepakt door de leden van de TC. 
Het business plan van ISO/TC 274 beschrijft 
dat een aantal snel ontwikkelende nieuwe 
technologieën de ontwikkeling van nieuwe 
normen nodig maakt: LED transformatie, 

digitalisering, slimme verlichting en verlichting 
met biologische effecten. Na een beschrijving 
van marktontwikkelingen wordt prioriteit 
toegekend aan normen die rekening houden 
met een verouderende bevolking, slimme ver-
lichting, verlichting met biologische effecten 
en energieprestatie bij verlichting. Binnen ISO/
TC 274 is nog slechts één werkgroep actief en 
wel op gebied van energieprestatie. Andere 
werkgroepen zijn in voorbereiding.
Met het oog op de samenwerking met ISO en 
omdat het moeilijk is normen te ontwikkelen 
terwijl de benodigde lichttechnische kennis bij 
nieuwe ontwikkelingen ontbreekt, heeft CIE 
een research strategie ontwikkeld. CIE doet 
zelf geen research maar gaat er van uit dat 
instituten en industrie die onderzoek doen zo 
hun prioriteiten aanpassen aan de hier gefor-
muleerde prioriteiten. Een publicatie van de 
reseacrhstrategie is in voorbereiding en wordt 
verwacht omtrent juli 2016.

 SLOT
In tegenstelling tot de algemene teneur 
van een wereld waar almaar en alom wordt 
bezuinigd en liever kennis wordt gehaald dan 
gebracht, is het juist aan te bevelen bij te 
dragen aan standaardisatie. Het grote effect 
hiervan moge immers duidelijk zijn.
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