
Concept + ResearchIn opdracht van Partners

Kwaliteit in de praktijk





Het Nationaal LED + Elektro  Trendrapport is 
uitgevoerd door Dutch New Energy Research. 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave 
mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elek-
tronisch mechanisch, door fotokopieen, opnamen 
of op enige andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Good! De uitgever 
kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld 
voor enige enventueel geleden schade door fou-
tive vermelding in dit rapport. De organisatie van 
het LED + Elektro Trendrapport 2020 is niet verant-
woordelijk voor de inhoud van externe bijdragen.
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Samenvatting: wat remt de 
led-markt?
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De meest voorkomende problemen van led-verlichting gaan over dimmen, flicker en de com-
patibiliteit. Ook issues rond netvervuiling (power factor, inschakelpiek en harmoniseren) 
en het claimen van productgarantie leiden regelmatig tot gefronste wenkbrauwen. 

De 7 belangrijkste trends in een oogopslag

De ervaringen van respondenten met led-verlichting zijn op ieder punt vaker positief zijn dan 
negatief.

De data tonen echter aan dat een kwart tot een derde van de respondenten (zeer) negatie-
ve ervaringen heeft met onderwerpen zoals het dimmen van led, flicker, compatibiliteit en 
netvervuiling.

Kleurweergave was in 2018 nog het grootste knelpunt, in 2020 wordt dit genoemd als be-
langrijkste verbetering van de afgelopen twee jaar in de sector.

De belangrijkste doelgroepen (eindklanten) voor de komende twee jaar zijn: utiliteit, (semi-)
overheid en de industrie.

De elektrotechnische sector moet de komende vijf jaar stevig investeren in het kennisniveau 
van personeel en opleidingen van vooral installateurs. Techniek Nederland doet dit onder 
andere middels een nieuwe cursus binnenverlichting en een nieuwe erkenningsregeling. 

De komende 5 jaar zal voor led-verlichting meer aandacht wenselijk zijn voor: normeringen, 
standaardisering, en verplichte certificering.

Keuze voor de juiste driver, focus op kwaliteit, kiezen voor kwaliteit (A-merken) en goede 
communicatie tussen fabrikant en installateur worden als belangrijke oplossingen aange-
dragen om problemen te voorkomen (zie appendix voor oplossingen).





Voorwoord: wat remt de 
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In 2014 publiceerden we het eerste Nationaal LED Trendrapport. De markt is sindsdien veran-
derd. Binnen de elektrotechnische sector is led-verlichting niet langer kroonprins, maar koning. 
Maar ondanks de positie van ‘koning’ ervaren gebruikers nog dagelijks problemen met (led-)
verlichtingssystemen. 

Led-armaturen hebben de potentie om de ruggengraat te vormen van iedere elektrotechnische 
installatie middels smart lighting and human centric lighting. De problemen met (led-)verlich-
tingssystemen zijn echter een rem op het volledig benutten van deze potentie.

Een van de belangrijkste conclusies van dit rapport is dat de ervaringen van respondenten met 
led-verlichting op ieder punt vaker positief zijn dan negatief. Ondanks problemen rond dim-
men, flicker, netvervuiling en compatibiliteit gaat het over de hele linie vooruit met betrekking 
tot kwaliteit. 

Led-verlichting is in Nederland al enkele jaren de meest verkochte lichtbron. Volgens de Euro-
pese branchevereniging Lighting Europe is daarmee de eerste fase van hun Roadmap, ‘Ledifica-
tion’, een feit. En ondanks de uitdagingen rond kwaliteit van (led-)verlichtingssystemen, breekt 
daarmee de volgende fase van hun Roadmap aan: het verslimmen van deze systemen: ‘Smart 
Lighting’. Smart Lighting brengt weer hele nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals integratie, 
cyber security, communicatieprotocollen en standaardisering. 

De marktcycli volgen elkaar steeds sneller op. Hierdoor wordt het structureel investeren in ken-
nis, opleidingen en in (nieuwe) netwerken cruciaal. Laat de sector zo snel mogelijk de laatste 
bestaande problemen oplossen die bestaan, en doorontwikkelen om de potentie van de (led-)
verlichtingssystemen waar te maken. 

Tot slot willen wij alle partners, sponsoren, mediapartners, respondenten en experts bedanken 
voor de inhoudelijke en financiële steun die zij verleend hebben. Zonder hun bijdragen en in-
spanningen was dit rapport niet tot stand gekomen.

Namens het onderzoeksteam,
Veel leesplezier

Deel 1: kwantitatieve marktuitvraag (enquête) naar de ervaringen met led-verlichting 
en markttrends
Deel 2: kwalitatieve marktuitvraag (enquête) naar de oplossingen die zij problemen 
hebben opgelost of voorkomen (bijlage) 
Expertvisie: Experts zijn gevraagd om inhoudelijke bijdrage op een specifiek thema 
(door het hele rapport)

LEESWIJZER

1.

2.

3.
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De Commissie Verlichting van Techniek Nederland 
maakt zich, samen met strategische partners zoals 
OTIB, NLA en NSVV, sterk voor een benadering van 
de markt die steeds meer op kwaliteit is gestoeld. Op-
drachtgevers en gebruikers in de zakelijke markt moe-
ten een beter begrip krijgen wat een goede verlichting 
is en wat het hun kan brengen, zowel op het vlak van 
energiebesparing als met betrekking tot de productivi-
teit en welzijn van hun medewerkers en bijvoorbeeld 
ook op het vlak van beheer en onderhoud. Zaken als 
Smart Lighting, HCL, optimale installaties die natuurlijk 
voldoen aan de geldende normen maar ook nieuwe-
re concepten als “light as a service”. Basiskennis van 
laagspanningsinstallaties is daarbij een absolute voor-
waarde!

Daarom worden nu stappen gezet om te komen tot 
een nieuwe cursus binnenverlichting met bijhorend 
examen en bovendien een nieuwe erkenningsregeling. 
Daarmee kunnen installatiebedrijven aantonen dat ze op het gebied van verlichting van de 
hoed en de rand weten. En samen met de NLA en NSVV wordt dit ook verteld aan diverse sec-
toren, opdrachtgevers en de overheid.

Deelname aan het onderzoek van Dutch New Energy Research is daarbij ook een belangrijke 
stap en voorwaarde. Het is van groot belang dat de markt bevraagd wordt op de verwachtingen 
en ontwikkelingen waarop wij als installatiebranche dan kunnen acteren, door bij voorbeeld de 
kennis en kunde bij onze achterban verder aan te scherpen en daarmee hun dienstverlening 
nog verder verbeteren.

De nieuwe cursus binnenverlichting zal worden aangeboden door Meutzner Licht Opleidingen 
en Lighting Design Academy. 

De erkenningsregeling zal medio oktober bij InstallQ beschikbaar zijn. Meer informatie is ook te 
vinden op www.technieknederland.nl

Kwaliteit binnenverlichtingsinstallaties 
van groot belang!

Terry Heemskerk 
Programmamanager Techniek 
& Markt Techniek Nederland

Expertvisie - Terry Heemskerk, Techniek Nederland
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Nederland zit momenteel volop in de ledtransitie. 
Het massale gebruik van ledlampen en ledarmaturen 
brengt vele duurzame voordelen, zoals grote ener-
giebesparing en een langere levensduur. Zo kunnen 
sommige ledlampen wel tot 20 jaar meegaan. Dit heeft 
ook gevolgen voor de inzameling van lampen aan het 
einde van de levensduur in het algemeen. Van Brus-
sel moeten de producenten van lampen en armaturen 
65% van het op de markt gebrachte volume jaarlijks 
inzamelen. Het afgelopen jaar bedroeg het aandeel 
ledlampen binnen het totale volume ingezamelde ver-
lichting nog minder dan 2,0%. Dit terwijl ongeveer twee 
derde van de verkochte lampen een ledlamp is. Uitein-
delijk zullen deze lampen ook wel terugkomen en door 
LightRec gerecycled worden, maar nu is deze nieuwe 
generatie verlichting simpelweg nog niet toe aan ver-
vanging. Deze vertraagde inzameling maakt het voor-
lopig onmogelijk om de inzameldoelstelling van 65% 
te behalen. De doelstelling betreft het ingezameld volume, afgezet tegen nieuw op de markt 
gebrachte apparatuur in de drie jaar ervoor. 

Voor armaturen geldt een vergelijkbaar probleem en daar komt nog een uitdaging bij. Tot au-
gustus 2018 betroffen de eisen van inzameling alleen professionele armaturen (bouw- en sloop-
markt). Nu  is het ook wettelijk verplicht geworden om consumentenarmaturen in te zamelen. 
De hoeveelheid op de markt gebrachte armaturen gaat verdubbelen terwijl de inzameling nog 
opgestart moet worden. Vereende inspanningen, samenwerking in de keten en doorlopende 
investeringen moeten de consument bewust maken de armaturen separaat in te leveren. 

Door goede samenwerking met alle partners in de keten en stakeholders zoals de overheid, 
is er in de afgelopen twaalf jaar een zeer effectief werkend inzamelsysteem opgezet met wel 
10.000 inleverpunten. LightRec heeft een verlenging van haar Algemeen Verbinden Verklaring 
(AVV) voor lampen aangevraagd, die inmiddels is goedgekeurd door het ministerie. Daarmee 
ontstaat immers een gelijk speelveld voor de producenten en importeurs van lampen die dan 
verplicht aangesloten moeten zijn bij één collectief systeem. De instandhouding daarvan is dan 
ook gelijk gegarandeerd.

De gevolgen van de komst van led op 
recycling

Gied van Hoorn
Directeur stichting LightRec

opm. alle cijfers in bovenstaande tabel betreffen gewicht in tonnen, en niet officiële cijfers

Expertvisie - Gied van Hoorn, stichting LightRec
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Figuur 1 Respondenten naar bedrijfstype (n=133).1 

Branche 2019
Dit jaar hebben 133 respondenten meegewerkt aan 
de enquête om hun ervaringen en verwachtingen 
met betrekking tot de led- en elektrosectoren te de-
len. Daarnaast bespreken respondenten geobserveer-
de trends, uitdagingen voor de sector en toekomstig 
beleid. 

De steekproef bestaat grotendeels uit fabrikanten 
(40), installatiebedrijven (26) en groothandels en dis-
tributeurs (24).      

De respondenten zijn vrijwel allemaal actief in de business-to-business-markt (B2B) maar een 
aanzienlijk deel van de respondenten is (ook) actief in de business-to-consumer (B2C, 59%) en 
business-to-government (B2G, 56%) segmenten. Bijna een kwart van de respondenten is actief 
in slechts één segment (23%) terwijl bijna de helft van de respondenten in twee segmenten ac-
tief is (45%) en de rest in alle drie de segmenten (31%).

Binnen het B2G-segment wordt onderscheid gemaakt tussen de semi-overheid, openbare ver-
lichting en niet-openbare verlichting. Een kleine minderheid van de respondenten levert pro-
ducten aan de semi-overheid (47%), ruim een derde levert producten aan het niet-openbare 
overheidsverlichting (37%) terwijl ruim een kwart producten levert aan de openbare overheids-
verlichting (27%).

De B2B-markt maakt voor meer dan de helft van de respondenten ten minste de helft van het 
portfolio uit, terwijl de B2C- en B2G- sectoren vaak een kleinere rol spelen in het portfolio van 
de respondenten.

1Vraag: “Uw bedrijf is het best te categoriseren als…”. Zie appendix voor multiple choice antwoorden.

133
respondenten
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Figuur 2

Figuur 3

Figuur 4

Aantal respondenten actief per marktsegment (n= 128). 2

Marktaandeel in portfolio respondenten, op basis van aantal producten/diensten per 
marktsegment (n=128). 2

Marktsegmenten waarin respondenten actief zijn (n=128). 2

2  Volledige vraag: “In welk(e) marktsegment(en) komt/komen uw led-gerelateerde producten/diensten uiteindelijk te-
recht? Geef van dit/deze marktsegment(en) onderstaand een verdeling in procenten waarbij dit opgeteld op 100% 
uitkomt. [maak bij gebrek aan gegevens een inschatting] Voer een percentage als afgerond getal in, zonder komma’s 
en zonder het % teken.”



Praktijkervaring



N
ATIO

N
AAL LED

 + ELEKTRO
 TREN

D
RAPPO

RT

15

Figuur 5 Praktijkervaring met led-verlichting per thema waar maximaal 5% van de responden-
ten “Weet niet” heeft aangegeven (n aangegeven in grafiek). 3

In de appendix treft u de exacte vraagstelling per thema aan, inclusief antwoorden op de 
vervolgvraag die we stelden: “Hoe heeft u eventuele problemen bij onderstaande elementen 
opgelost, of hoe voorkomt u problemen hiermee? Wat adviseert u (andere) installateurs of fabri-
kanten om deze op te lossen?”

Figuur 6 Praktijkervaring met led-verlichting per thema waar meer dan 5% van de responden-
ten “Weet niet” heeft aangegeven (n aangegeven in grafiek). 3
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In de praktijk wordt over het algemeen positief gereageerd op led-verlichting, figuur 5 en 6 
tonen aan dat de ervaringen van respondenten op ieder punt vaker positief zijn dan negatief. 
Echter, de data tonen aan dat een kwart tot een derde van de respondenten (zeer) negatieve 
ervaringen heeft met onderwerpen zoals netvervuiling door de inschakelpiek, het dimmen van 
led, flicker en compatibiliteit. 

Wat opvalt is dat veel respondenten aangeven dat veel problemen voorkomen kunnen wor-
den door niet te bezuinigen op kwaliteit en te kiezen voor een A-merk. Daarnaast wordt vaak 
genoemd dat problemen ontstaan doordat de verkeerde apparatuur gebruikt wordt of dat er 
onvoldoende rekening wordt gehouden met specifieke producteigenschappen. In het verleng-
de hiervan wordt vaak opgemerkt dat een goede communicatie met fabrikant, leverancier, in-
stallateur en/of eindklant veel problemen kan voorkomen.

De meeste respondenten geven aan op zoek te zijn naar meer informatie over het dimmen van 
led. Uit de vragen die respondenten stellen rondom het dimmen van led komt naar voren dat 
vereenvoudiging van de (toepassing van) dimtechnieken door standaardisatie en nieuwe pro-
ducten voor veel respondenten gewenst is. Een aantal vragen over toekomstige besturingssys-
temen, systeemintegratie en productontwikkeling toont aan dat er veel vraag is naar systemen 
en producten die makkelijker toepasbaar zijn en gebruiksvriendelijker. Daarnaast komt naar 
voren dat er vraag is naar meer mogelijkheden om de kwaliteit van producten herkenbaar te 
maken (door middel van keurmerk of kwaliteitslabel) zodat niet alleen op prijs geconcurreerd 
hoeft te worden. 

3 Vraag: “Wat is de belangrijkste aan led en elektrotechniek gerelateerde technische vraag waar u antwoord op zou willen 
krijgen?”.

Figuur 7 Belangrijkste onderwerpen waar meer informatie over nodig is (n=65).  3



 

 

  



Innovatie
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Figuur 8 Belangrijkste verbeteringen in led-verlichtingsinstallaties de afgelopen twee jaar 
(n=126). 4

Bijna de helft van de respondenten (47%) noemt de verbetering in kleurweergave/echtheid als 
een van de drie belangrijkste verbeteringen de afgelopen twee jaar, en een kwart noemt dit 
zelfs de meest belangrijke verbetering. Hoewel een aanzienlijk deel van de respondenten ne-
gatieve ervaringen rapporteert (zie figuur 5), noemt 45% van de respondenten het dimmen van 
led een van de belangrijkste verbeteringen in led-verlichtingsinstallaties van de afgelopen twee 
jaar. 

Slechts een klein deel van de respondenten geeft aan dat er belangrijke verbeteringen in net-
vervuiling door de inschakelpiek van led, flicker en compatibiliteit zijn behaald. Omdat er juist 
relatief veel negatieve ervaringen worden gerapporteerd over deze aspecten van led-verlich-
tingsinstallaties is het belangrijk dat er in de toekomst meer verbeteringen komen om deze 
problemen te verhelpen.  

4  Vraag: “Welke aspecten van led-verlichtinginstallaties zijn volgens u in de afgelopen twee jaar het sterkst verbe-
terd?[vul hier (maximaal 3 velden) de voor u 3 belangrijkste verbeteringen in, nummer 1 de belangrijkste, dan 2, dan 3]”.
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Figuur 9 Meest indrukwekkende recente innovatie in led-verlichting of de elektrotechniek 
(n=83).  5

Veruit de grootste groep noemt Smart Lighting en IoT als meest indrukwekkende innovatie. 
Deze innovaties gaan van de automatisering van de verlichtingsbesturing van een specifiek ge-
bouw tot de mogelijkheden van nieuwe databronnen en van nieuwe producten door verbeter-
de productieprocessen tot verbeterde gebruikerservaring door de toepassing van algoritmes. 
Ook wordt door een aantal respondenten LiFi genoemd.

Daarnaast worden verbeterde kleurechtheid en een uitgebreidere keuze aan kleuren genoemd. 
Ook worden specifieke toepassingen in de agrarische sector en de transportsector genoemd.  

5  Vraag: “Welke innovatie in de led-verlichting / elektrotechniek heeft recent de meeste indruk op u gemaakt en waar-
om?”.

NEW WORK. 
NEW LIGHT.
www.trilux.com/office

De verse koffie staat voor u klaar!
Op onze Licht Campus Amersfoort passen wij de laatste innovaties
op het gebied van licht, intelligentie en welzijn op de werkplek toe. 
Een ware inspriatiebron voor het licht van de toekomst.

maak een afspraak via info@trilux.nl of 033 - 455 77 10
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Figuur 10 Verwachtingen over trends in de led-verlichtingsmarkt voor de komende vijf jaar (n 
aangegeven in grafiek). 6

Een grote meerderheid van de respondenten is positief over de trends van verdere ledificatie 
van de verlichtingsmarkt, Smart Lighting (zowel sensortechnologie als communicatietechnolo-
gie), Human Centric Lighting en de Circulaire Economie. Wel is duidelijk dat er nog aanzienlijk 
wat scepsis bestaat rond de Circulaire Economie7 (25% negatief), Smart Lighting communicatie-
technologie (18% negatief) en Human Centric Lighting (16% negatief).

De negatieve houding voor Smart Lighting-communicatietechnologie en Human Centric Ligh-
ting komt onder andere doordat respondenten vinden dat de technologie verder ontwikkeld 
moet worden, er alternatieve technologieën zijn die (nu nog) beter toepasbaar zijn of vanwege 
kosten. Specifiek voor Human Centric Lighting speelt ook dat de kennis over toepassingen en 
gezondheidseffecten nog onvoldoende is.

De negatieve houding ten opzichte van de transitie naar een Circulaire Economie komt voorna-
melijk doordat er nog onvoldoende gerecycled wordt en de sector nog niet klaar is om hier ver-
dere stappen in te nemen. Ook wordt onduidelijkheid rond de levenscyclus van grondstoffen 
genoemd en de noodzaak om dit internationaal op te pakken. 

6 Vraag: “Wat zijn uw verwachtingen van de volgende vier grote trends in de led-verlichtingsmarkt (voor de komende 5 

jaren)?”.  
7 Met Circulaire Economie wordt bedoelt dat de economie bestaat uit een volledig gesloten grondstoffen kringloop 
waarin de focus ligt op hergebruik van producten en grondstoffen om het risico op uitputting van eindige grondstofre-
serves te minimaliseren.
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Figuur 11 Verwachting aandeel in 2019 geïnstalleerde binnenverlichtingsinstallaties dat met 
onderstaande producten uitgerust zal worden (n=131).8

Ruim driekwart van de respondenten is ervan overtuigd dat meer dan de helft van alle in 2019 
geïnstalleerde binnenverlichtingsinstallaties worden uitgerust met led, terwijl slechts 14% denkt 
dat er helemaal geen led geïnstalleerd gaat worden in binnenverlichtingsinstallaties dit jaar. De 
vier andere trends worden een stuk minder positief beoordeeld. Hoewel 40% van de respon-
denten verwacht dat minstens 25% van de in 2019 geïnstalleerde binnenverlichtingsinstallaties 
met Smart Lighting sensortechnologie uitgerust worden, denkt slechts 17% dit voor Smart Ligh-
ting communicatietechnologie, 14% voor Human Centric Lighting en 22% dat dit op circulaire 
wijze zal gebeuren.

8 Vraag: “Welk percentage van alle in Nederland in 2019 geïnstalleerde zakelijke binnenverlichtingsinstallaties wordt 
uitgerust met onderstaande producten?”.
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Figuur 12 Verwachting hardst groeiende doelgroep (eindklanten) voor led-verlichting de komende 
twee jaar (n=107).  9

Het is overduidelijk dat de respondenten verwachten dat de utiliteitssector de komende twee 
jaar het hardst zal blijven groeien. De (semi-)overheid wordt als tweede meest belangrijke 
groeisegment gezien terwijl industrie en particulieren de derde en de vierde plaats innemen. 
Kantoorverlichting wordt het vaakst genoemd als belangrijke groeimarkt voor de komende 
twee jaren (32% van de respondenten) en ook openbare verlichting wordt door veel respon-
denten genoemd (19% van de respondenten)

9 Vraag: “Wat zijn volgens u de drie doelgroepen (eindklanten) voor led-verlichting die het hardst zullen groeien de 
komende 2 jaren?”.
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Figuur 13 De grootste uitdaging voor de elektrotechnische sector de komende vijf jaar (n=76).  10

Ruim een kwart van de respondenten geeft aan dat er de komende vijf jaar geïnvesteerd moet 
worden in het kennisniveau van personeel (voornamelijk installateurs) en het creëren van vol-
doende capaciteit bij opleidingen om dit te faciliteren. Uit de antwoorden komt naar voren dat 
er zorgen bestaan over de technische kennis van installateurs en personeelstekorten.

De toenemende complexiteit van Smart Lighting- en IoT-toepassingen wordt ook als een be-
langrijke uitdaging voor de sector gezien, terwijl figuur 9 aangeeft dat deze uitdaging gepaard 
gaat met indrukwekkende innovatie. Dit beeld hangt tot op zekere hoogte samen met de zor-
gen over het kennisniveau en opleidingsmogelijkheden in de sector aangezien complexe Smart 
Lighting- en IoT-toepassingen hier nog meer nadruk op zullen leggen. 

Er bestaan ook zorgen over de kans op storingen, netvervuiling en harmonische vervuiling wan-
neer er op grote schaal overgestapt wordt op led (in combinatie met een sterke toename in het 
aantal laadpalen voor elektrische voertuigen en de transitie naar elektrische verwarming). Dit 
hangt mogelijk samen met de zorgen die geuit worden over de sterke focus op prijzen in plaats 
van kwaliteit. 

10 Vraag: “Wat is veruit de grootste uitdaging voor de elektrotechniek-sector de komende 5 jaren (indien hierboven nog 
niet genoemd)?”.
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Figuur 14 De grootste uitdaging voor de led-verlichtingssector de komende vijf jaar (n=67).11

De grootste uitdaging voor de led-verlichtingssector de komende vijf jaar gaat over het standaar-
diseren van producten, het creëren van uniformiteit in de informatievoorziening, het instellen 
van kwaliteitseisen en verplichte certificering. Dit lijkt samen te hangen met de resultaten van 
figuur 7, waaruit naar voren lijkt te komen dat er veel technische vragen zijn over producten en 
het daarnaast lastig is om de kwaliteit van producten te beoordelen. Dit zien we ook terug in de 
tweede grote uitdaging voor de led-verlichtingssector: de prijs-kwaliteitsverhouding. Meerdere 
respondenten zien een uitdaging in het behoud van kwaliteit in de sector wanneer er meer druk 
komt op prijzen. 

De sector moet de stap naar Smart Lighting- en IoT toepassingen maken en om dit te realiseren 
wordt het toegankelijker maken van de technologie onder andere gezien als een belangrijke 
uitdaging. Hoewel een aanzienlijk deel van de respondenten nog sceptisch is over de transitie 
naar een Circulaire Economie, wordt ook dit als een belangrijke uitdaging gezien. Wanneer het 
over de transitie naar de Circulaire Economie gaat, wordt vooral veel gesproken over meer 
recycling, alternatieven vinden voor schadelijke grondstoffen en internationale samenwerking 
om de gehele keten te betrekken.

Hoewel relatief vaak negatieve ervaringen met het dimmen van led, netvervuiling en flicker ge-
noemd werden in figuur 5 en 6 valt op dat deze onderwerpen niet sterk terugkomen in figuur 
14. Dat zou kunnen betekenen dat er in de toekomst mogelijk te weinig aandacht naar deze 
problemen/uitdagingen zal gaan om de negatieve praktijkervaringen te doen afnemen.

11 Vraag: “Wat is veruit de grootste uitdaging voor de elektrotechniek-sector de komende 5 jaren (indien hierboven nog 
niet genoemd)?”.
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VOLLEDIGE OPLOSSINGEN VOOR LICHTMETING

Konica Minolta Sensing met groepsmaatschappijen Instrument Systems GmbH en Radiant Vision Systems biedt

uitgebreide oplossingen voor alle vereisten voor lichtmeting.

Vertrouwde en traceerbare oplossingen met wereldwijde verkoop, service en ondersteuning

Lichtingsmeters, luminantiemeters, spectroradiometers, goniofotometers, displaymeters, 2D kleuranalysatoren

Deskundig advies en hulp bij het opzetten van een nauwkeurig en herhaalbaar systeem
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Figuur 15 Genoemde maatregelen die de overheid moet nemen om het investeringsklimaat en de 
groei in de led-sector te steunen (n=88).12

De meest genoemde maatregelen ten behoeve van het investeringsklimaat en de groei van de 
sector waren gerelateerd aan subsidies voor led en kwaliteitseisen. De voorstellen rond subsidi-
ering van led zetten in op een verbreding van de bestaande subsidies zodat meer doelgroepen 
hiervan gebruik kunnen maken of het uitbreiden van de beschikbare subsidies door bijvoor-
beeld een subsidie voor circulaire processen te verlenen. Slechts twee respondenten waren 
tegen de afschaffing van subsidies omdat zij vinden dat deze de markt verstoren of liever een 
hogere energieprijs zien om grootverbruikers te stimuleren dan ze financieel te steunen met 
subsidies.

Op de derde plaats staan maatregelen met betrekking tot voorlichting en kennisvergroting. 
Deze zijn divers en gaan over de informatievoorziening rond subsidies, het vergroten van be-
wustzijn onder eindklanten over de voordelen en noodzaak van goede verlichting en objectief 
onderzoek naar verschillende typen verlichting.

Een deel van de respondenten vindt dat het huidige beleid het investeringsklimaat en de markt 
voldoende steunen en deze niet verder opgeschaald hoeft te worden. Daarnaast ziet een deel 
van de respondenten geen rol weggelegd voor de overheid omdat deze de markt verstoort of 
sneller doet groeien dan wenselijk is. 

Naast kwaliteitseisen wordt er ook gesproken over nationale regelgeving en normering om 
striktere veiligheidseisen te waarborgen en verplichting van led verlichting of energiebesparing. 
Ook wordt er in internationaal verband gevraagd om striktere regels om de kwaliteit, veiligheid 
en duurzaamheid van geïmporteerde producten beter te waarborgen. 

12 Vraag: “Heeft de overheid een rol volgens u in de ledverlichtingsmarkt? En zo ja, welk concreet voorstel of maatregel 
zou u van de politiek willen zien dat het investeringsklimaat voor de led-sector verbetert en de groei versnelt?”.
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Figuur 16 Genoemde maatregelen die de overheid moet nemen om de kwaliteit van producten in 
de led-sector te verbeteren (n=76)13

Veruit de meeste respondenten geven aan dat regelgeving en normering door de overheid de 
beste manier is om de kwaliteit van led-producten te verbeteren. De kwaliteit van producten 
moet gewaarborgd worden door het instellen en herkenbaar maken van kwaliteitseisen door-
middel van keurmerken, monitoring en inspecties, richtlijnen, een verbod op specifieke produc-
ten of een verplichting van complete productinformatie.

Daarnaast wordt ook onderwijs en voorlichting gericht op zowel eindklanten als led-professio-
nals genoemd. Er is vraag naar onafhankelijk advies en informatie vanuit de overheid over de 
verschillende kwaliteitsaspecten van led-producten.

13 Vraag: “Welk concreet voorstel of maatregel zou u van de politiek willen zien dat de kwaliteit van de led-sector ver-
betert?”.
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Figuur 17 Steun Urgenda-plan invoering led-plicht bedrijven en overheid per 1 januari 2020 in 
plaats van 1 juli 2020 (n=89).14

De steun voor het plan van Urgenda15 om de led-plicht voor bedrijven en overheid 6 maanden 
vroeger in te laten gaan is bijna gelijk verdeeld. Slechts een kleine meerderheid geeft aan het 
plan niet te steunen. Respondenten geven het vaakst aan het plan niet te steunen omdat ze 
het niet haalbaar of uitvoerbaar vinden omdat bedrijven (zowel producent als eindklant) niet 
genoeg tijd hebben om zich hier op voor te bereiden. Een aantal respondenten denkt dat deze 
vervroegde invoering zal leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van led-installaties, een 
oververhitte markt en minder duurzame toepassingen vanwege tijdsgebrek en het overhaast 
willen voldoen aan beleid. Daarnaast wordt ook door een aantal respondenten beargumen-
teerd dat het van belang is dat beleid techniekneutraal is en dat het onwenselijk is om een plicht 
op led-verlichting in te voeren.  

De respondenten die het plan steunen doen dit voornamelijk vanwege de noodzaak om te 
verduurzamen, om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen en het energieverbruik te vermin-
deren. Daarnaast zijn er ook een aantal respondenten die het plan in principe steunen maar 
wel kanttekeningen plaatsen. Hoge kosten moeten worden vermeden, het plan moet gefaseerd 
ingevoerd worden en de handhaving aangescherpt. Respondenten die steun uitspreken geven 
wel in veel mindere mate toelichting op hun besluit (60% tegenover 96%).

14 Vraag: “De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid een motie aangenomen om bedrijven te verplichten 
uiterlijk per 1 juli 2020 enkel led-verlichting te gebruiken. Actie-organisatie Urgenda stelt voor dit per 1 januari 2020 
al in te voeren (als onderdeel van hun 40-puntenplan). Dit geldt dan voor zowel bedrijven als voor de overheid (zowel 
binnen- als buitenverlichting). Kunt u zich vinden in dit voorstel? Waarom wel of niet?”.
15 Urgenda, 40 Puntenplan – Naar 25% CO2-reductie in 2020, juni 2019, pagina 60. 
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Een felle lichtbron die zich binnen het gezichtsveld be-
vindt kan in sommige omstandigheden de visuele taak 
onmogelijk maken (“disability glare”) en/of aanleiding 
geven tot een oncomfortabel gevoel bij het uitvoeren 
van een taak (“discomfort glare”). 

Om de “discomfort glare” te kwantificeren ontwikkel-
de de CIE (Commission Internationale de l’Eclairage) 
de gestandaardiseerde verblindingsindex  of “Unified 
Glare Rating” (UGR). In de Europese norm EN 12464-1 
(2011) worden maximale UGR-waarden voorgeschre-
ven waaraan een kwaliteitsvolle verlichting moet vol-
doen. De UGR-waarde wordt vooral bepaald door de 
luminantie van de lichtbron en van de directe omge-
ving, de grootte van de lichtbron en de positie binnen 
het gezichtsveld. 

Toen deze index werd ontwikkeld, domineerden eer-
der uniforme verlichtingstoestellen de markt. Bij deze 
toestellen is de luminantie of helderheid vrij constant 
over het lichtgevend oppervlak. Led-verlichtingsarmaturen bestaan vaak uit kleine heldere 
lichtpunten op een eerder donkere achtergrond. Wanneer voor deze toestellen simpelweg de 
gemiddelde luminantie wordt gebruikt, dan leidt dit meestal tot een onderschatting van de ver-
blindingswaarde, met klachten van de eindgebruiker als gevolg. 

Dit jaar publiceerde CIE een nieuw rapport dat beschrijft hoe de UGR van niet-uniforme licht-
bronnen dan wel kan berekend worden (CIE 232:2019). Eenvoudiger is de methode zeker niet 
geworden: naast de klassieke intensiteitsdistributie (polair diagram) moet met een camera ook 
een luminantiebeeld van de verlichtingsarmatuur genomen worden. De resolutie van het beeld 
(de grootte van één pixel) moet in overeenstemming gebracht worden met de resolutie van 
het oog. Na een selectie van de helderste pixels en de bepaling van een “effectief” lichtgevend 
oppervlak kan een gecorrigeerde UGR berekend worden waarvan de waarde beter aansluit bij 
de waarneming. 

Fabrikanten van verlichtingstoestellen en lichtontwerpers staan dus voor de uitdaging om deze 
gloednieuwe aanpak te integreren in hun dagelijkse praktijk. Toelichting en ondersteuning bij 
de implementatie ervan is hierbij allicht geen overbodige luxe.

Verblinding van niet-uniforme 
verlichtingstoestellen

prof. dr. Peter Hanselaer 
Laboratorium voor Licht-
technologie, KU Leuven, 
Technologiecampus Gent

Expertvisie - prof. dr. Peter Hanselaer
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Dit keer vanuit de NSVV geen berichtgeving en om-
schrijvingen over connected, smart- of intelligent 
lighting, maar even aandacht voor dingen die achter 
de schermen gebeuren. Het is eenieder wel opgeval-
len dat wij als NSVV er met gestrekt been er in gegaan 
zijn toen de motie van Mulder en van der Lee omtrent 
led-verlichting het daglicht zag.

Vanuit de gedachte “idee uitstekend, uitvoering min-
der” hebben we als organisatie die staat voor de kwa-
liteit van licht, de publiciteit gezocht niet alleen om de 
aandacht te trekken van Den Haag maar ook om onze 
hulp aan te bieden. Dit laatste gezamenlijk met andere 
partijen binnen de Lichtkoepel Nederland, zoals NLA 
(Nederlandse Licht Associatie) en Techniek Nederland. 
Door de verlichtingswereld is aan de overheid duide-
lijk gemaakt welke substantiële bijdrage zuiniger ver-
lichting kan hebben aan de noodzakelijke CO2-uitstoot 
reductie.

Om de klimaatdoelen te halen is er een noodzaak om de meer energiezuinige technieken zo 
snel mogelijk in te voeren. Dit stopt natuurlijk niet bij de grens maar we maken ook deel uit van 
Europa en nieuwe Europese regels die ook in Nederland ingevoerd moeten worden. Voorbeel-
den zijn de EPBD waarmee de energiezuinigheid van gebouwen wordt beïnvloed.

Een uitvloeisel in NL is het energielabel voor gebouwen en de NTA8800, een rekenmethodiek 
om aan te tonen dat een gebouwontwerp aan de gestelde eisen voor de energieprestatie-
indicatoren voldoet.

Vanuit de NSVV zijn we natuurlijk ook zeer nauw betrokken bij de EIA (Energie-Investeringsaf-
trek) en het mag wel duidelijk zijn dat de inbreng van de NSVV binnen de EIA gebaseerd is op 
zo min mogelijk steun voor slechte retrofit-oplossingen. Verder zijn we momenteel betrokken 
bij de EML (Erkende Maatregelenlijst) welke nu onder revisie ligt nadat deze in 2015 is opge-
steld om eenvoudiger aan de energiebesparingsverplichting te voldoen. Inzake deze EML, heeft 
RVO de opdracht gekregen van MINEZ (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) om deze 
te updaten en meer begrijpelijk te maken om zo sneller de klimaatdoelstellingen te halen. Er 
wordt zelfs gekeken naar de Wet Milieubeheer en een verbreding van de EML zodat een zo 
groot mogelijk potentieel aan ledverlichting dat binnen de criteria valt ook wordt omvat. Dank-
zij onze recente, gezamenlijke aanpak van uit de lichtkoepel en dankzij onze activiteiten in Den 
Haag zijn we gevraagd om voor de definitieve herziening en uiteindelijke publicatie van de nieu-
we EML onze bezwaren kenbaar te maken.

Klimaatdoelstellingen prima, maar we kunnen deze ook halen zonder concessies te doen aan 
de kwaliteit van zowel het licht zelf als de producten. Inzake kwaliteit maken we als NSVV ook 
deel uit van de nieuwe erkenningsregeling van Techniek Nederland en is onze Gedragscode 
Lichtberekeningen hier een onderdeel van.

Verder zijn we ook door RVO gevraagd mee te denken hoe we een snellere conversie kunnen 
behalen van conventionele verlichting naar led-verlichting binnen de Nederlandse industrie. 
Wat ook niet erg bekend is, is het feit dat de NSVV bij alle facetten van de NEN 12464 deel 1 & 
2 betrokken is en zorg draagt voor een groot deel van de funding van de NEN Commissie Ver-
lichting.

Wet en regelgeving omtrent led 
verlichting

John de Joode
Voorzitter NSVV

Expertvisie- John de Joode



In Nederland en internationaal wordt regelmatig on-
derzoek gedaan naar verstoring door apparatuur met 
elektronica die wisselstroom omzet in gelijkstroom 
en omgekeerd. Naast bijvoorbeeld omvormers van 
zonnepanelen en opladers van accu’s, valt ook led-
verlichting in deze categorie. Het gebruik van dit type 
apparaten neemt toe en daarmee ook de mogelijke 
effecten op het net en op andere apparaten in een 
huishouden, zoals wifi-routers of audioapparatuur. 
Waarschijnlijk is met name de druk om kosten zo laag 
mogelijk te houden, de reden dat soms wordt gekozen 
voor minder deugdelijke elektronica. Goedkoop is ook 
hier, zoals zo vaak in het leven, dus duurkoop. Het zou 
goed zijn extra aandacht te besteden aan het informe-
ren van consumenten en installateurs over waar op te letten bij de aanschaf en installatie van 
LED en hierin bijvoorbeeld de samenwerking te zoeken met consumentenpartijen en branche-
organisaties.

In 2018 is Agentschap Telecom een onderzoek gestart naar LED-verlichting. De resultaten hier-
van worden dit jaar verwacht. Ook VSL (het nationale metrologie instituut van Nederland) en 
NMi doen regelmatig onderzoek en hebben veel kennis op dit gebied.

Missie en visie Netbeheer Nederland

Een toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar energienet is van grote waarde voor een 
vitale en duurzame samenleving en economie. Het houdt onze maatschappij draaiend en 
is een randvoorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het brengt ons letterlijk 
en figuurlijk in beweging.

In 2050 moet onze samenleving CO2-neutraal zijn. Om dat te bereiken zullen steeds meer 
consumenten en lokale energiecoöperaties zelf energie opwekken uit duurzame bronnen, 
zoals zon en wind. Energie wordt meer en meer een gemeenschappelijk goed; van ieder-
een en door iedereen. Dat heeft gevolgen voor het energienet. 

In rap tempo maken netbeheerders het net dat traditioneel eenrichtingsverkeer was (van 
leverancier naar eindgebruiker), geschikt voor tweerichtingsverkeer. Bovendien zoeken 
netbeheerders naar slimme en efficiënte oplossingen om de pieken in vraag en aanbod op 
te vangen en te overbruggen. Zo faciliteren netbeheerders nieuwe en bestaande markten.  

Vanuit het maatschappelijke belang voert Netbeheer Nederland, als branchevereniging 
van alle netbeheerders, in Nederland en in Europa de dialoog met overheden, marktpartij-
en en maatschappelijke partners over de rol van de netbeheerders in de energietransitie. 
We agenderen de issues die belangrijk zijn voor een succesvolle transitie en willen samen 
met alle betrokkenen werken aan wetgeving, spelregels en oplossingen die passen bij het 
energiesysteem van de toekomst. 

Netvervuiling door led?

Expertvisie - Netbeheer Nederland



LedUp Light een nieuwe 
naam voor een ervaren team
Al 25 jaar zeer succesvol in armaturen voor uiteenlopende 
toepassingen.De basis van ons succes: vasthoudendheid in 
kwaliteit en effi  ciëntie.

Meer lumen genereren met minder power is ons uitgangspunt.
Onze panelen zijn verkrijgbaar in 150 l/W, 155 l/W of 160 l/W.

Wij staan voor u klaar op de beurs LED+Elektro (stand H1)

LedUp Light
naam voor een ervaren team

LedUp Light    Puntweg 11, 3208 LD Spijkenisse    T 010-462 65 88    M info@ledup-bv.eu
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Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Instanties 
zoals de overheid en Europese Unie komen met nieuwe 
regels op de industrie af. De overheid zoekt naar oplos-
singen voor de maatschappelijke uitdagingen zoals snelle 
toename van de energiebehoefte en de druk op natuurlij-
ke hulpbronnen. Ontwikkelingen zoals connectivity, verde-
re energiebesparing, circulaire economie etc. leggen mo-
menteel de accenten op normalisatie.

Connectivity
Hierin heeft Zhaga goed werk verricht. In samenwer-
king met andere consortia waaronder de DiiA (DALI) 
zijn nieuwe interfaces voor connectivity ontwikkeld. 
We kennen inmiddels de Zhaga connectivity plug voor 
openbare verlichting (Book 18). Het volgende is de con-
nectivity interface voor binnenverlichting (kantoren 
etc). Connectivity wordt daarmee kinderspel.

De RED richtlijn is inmiddels alweer een tijd van kracht 
en laboratoria doen er alles aan om lab capaciteit uit te breiden. De vraag is groot. Complexiteit 
van producten neemt toe en de grenzen tussen producten vervagen.

Inmiddels zijn nieuwe normen om stroboscopisch effect en flicker te meten gepubliceerd. Deze 
worden snel populairder. De effecten op gezondheid en productiviteit zijn een driver voor die 
trend.

Circulaire economie
De toenemende vraag naar grondstoffen moet doormiddel van het langer gebruiken van pro-
ducten en recycling van stoffen worden verminderd. Het doel is om een volledig circulaire eco-
nomie te bereiken in 2050. In 2030 is het de bedoeling dat we al op 50% zitten. Dat zijn ambiti-
euze targets waar ook de verlichtingsindustrie een steentje aan moet bijdragen.

Er is een grotere behoefte aan elektrische energie (door o.a. Elektrisch rijden) hetgeen extra 
druk legt op ons elektriciteitsnet.
De nieuwe “one lighting directive” vereist dat verlichting te repareren moet zijn. Ook zijn de 
eisen voor de rendementen verhoogd en zal de T8 TL buis worden uitgefaseerd. Tevens zijn nu 
nieuwe eisen opgenomen betreffende de te behalen rendementen voor drivers. Dat betekent 
minder energie verbruiken, maar ook het langer gebruiken van verlichtingstoestellen.

Het is voor de industrie daarom zaak om bij te blijven. Sinds 1 januari moet alle verlichting in 
EPREL geregistreerd worden. Er zijn nog fabrikanten die dat nog niet doen of niet weten. Het 
nieuwe energielabel komt er aan en dat is direct gekoppeld aan EPREL. Veel vernieuwing dus in 
de komende periode.

Snelle ontwikkelingen vragen om snelle 
normalisatie

Jaap Nuesink
DEKRA Certification B.V.

Expertvisie- Jaap Nuesink
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Voetnoot 1:
De volgende multiple choice antwoorden werden gepresenteerd bij de vraag “Uw bedrijf is het 
best te categoriseren als…”:

Fabrikant: leds, driver, sensoren, armaturen
Fabrikant: luminaires, fixtures
Fabrikant: led lampen
Ontwikkelaar / system integrator (hardware, software, systeemintegratie etc.)
Installatiebedrijf
(Bouwkundig) aannemer
(Elektro)technisch adviesbureau
Architectenbureau
Vastgoed- / projectontwikkelaar
Groothandel / distributeur
Lichtontwerper / lichtarchitect
Ik ben eindgebruiker (zakelijk)
Ik ben eindgebruiker (overheid)
Overige (geef nadere toelichting)

Een aantal van bovenstaande antwoordcategorieën voor deze vraag zijn gegroepeerd als volgt:

Onder Fabrikant vallen: Fabrikant: leds, driver, sensoren, armaturen; Fabrikant: luminaires, 
fixtures; Fabrikant: led lampen; Fabrikant aansluit techniek (uit Overige); Fabrikant en distri-
buteur van Installatieautomaten en groepenverdelers (uit Overige); Fabrikant: led lampen, 
led armaturen, componenten (uit Overige); Fabrikant van lichtmasten (uit Overige); Fabri-
kant: maatwerk verlichtingsoplossingen (uit Overige)
Onder Installateur vallen: Installatiebedrijf; Adviserend Installatie bedrijf (uit Overige)
Onder Lichtontwerper of architectenbureau vallen: Lichtontwerper / lichtarchitect; Architec-
tenbureau; 
Onder Eindgebruiker (zakelijk en overheid) vallen: Ik ben eindgebruiker (zakelijk); Rijksover-
heid, vastgoed; Ik ben eindgebruiker (overheid)
Onder Systeemintegratie, testen en certificering of veiligheid en kwaliteit vallen: Ontwikke-
laar / system integrator (hardware, software, systeemintegratie etc.); Integrator High-end 
(Domotica) (uit Overige); Duurzaamheidsprojecten aannemer (uit Overige); Service verlener 
testen en certificering (uit Overige); veiligheid en kwaliteit (uit Overige)
Onder Adviseur vallen: (Elektro)technisch adviesbureau; Technologisch advies LED (uit Ove-
rige); 
Onder Importeur vallen: Importeur en lichtadviesbureau (uit Overige); Importeur (uit Overi-
ge); Importeur, advies, lichtopbrengst berekeningen, besparingsadvies. (uit Overige) 
Onder Branche vereniging of kenniscentrum vallen: Branche organisatie (uit Overige); Lid 
Energieclub/Adviseur (uit Overige); Voorzitter expertgroep (uit Overige)
Onder Overige vallen: Grondstofleverancier; Uitgever

Appendix: 
verdieping + verklaring 
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De volgende thema’s werden bevraagd voor figuur 5: 

Kleurweergave / kleurechtheid (CRI/Ra) (Een kleurweergave (CRI) van 100 (schaal 1-100) 
geeft kleuren weer als daglicht (zonlicht))
Verlichttingssterkte (lux)(De lichtstroom in een gegeven richting/stralingshoek (in candela))
Dimmen van led-verlichting
Flicker (Temporale Licht Modulatie - TLM)(het knipperen / trillen van licht)
Levensduur
Energieverbruik
Lichtrendement / lichtstroom (lumen/Watt)(De hoeveelheid licht die een lichtbron uitstraalt 
per watt opgenomen elektrische energie)
Netvervuiling - Harmonische Distortie (HD)(Harmonische stromen zijn nutteloze stromen op 
veelvouden van de 50 Hz netfrequentie. Deze hebben invloed op de sinus van de netspan-
ning)
Netvervuiling - Power Factor (PF)(Wanneer de stroomafname van een apparaat niet in fase 
is met de netspanning dan is sprake van een PF (Power Factor) lager dan 1)
Netvervuiling – Inschakelpiek (led-verlichting met haar capacitieve kenmerken heeft inscha-
kelstroomimpulsen (in microseconden) die het duizendvoudige van de nominale stroom 
kunnen zijn)
Claimen productgarantie
Kleurdegradatie (SDCM)(Kleurdegradatie wordt gemeten en uitgedrukt in een MacAdams 
step (SDCM - Standard Deviation of Color Matching). Hoe hoger de kleurafwijking des te 
hoger het SDCM getal)
Warmteontwikkeling lamp
Compatibiliteit lampen/armaturen
Geluid lamp/driver
Draadloze communicatie lampen/armaturen
Afvoer led als klein chemisch afval (KCA)

De respondenten werden gevraagd een score van 1 tot 10 te geven, waar een score van 1 stond 
voor Zeer negatief/storend/groot probleem en een score van 10 voor Zeer positief/totaal niet 
storend/geen probleem. De antwoorden zijn gegroepeerd in de volgende categorieën: Zeer 
negatief (1-3), Negatief (4-5), Positief (6-7), Zeer positief (8-10) en Weet niet.

Antwoorden op vervolgvraag “Hoe heeft u eventuele problemen bij onderstaande elementen 
opgelost, of hoe voorkomt u problemen hiermee? Wat adviseert u (andere) installateurs of fa-
brikanten om deze op te lossen?”.
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