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Tijdens de Week van de Openbare Ruimte presenteerde 
adviseur Rob van Heur van onderzoekscentrum Laborelec 
een aantal richtlijnen voor het inkopen van led van goede 
kwaliteit. Hij toonde de praktische toepassing van enkele 
criteria uit IEC/PAS-documenten,die door gemeenten als 
hulpmiddel kan worden gebruikt bij het inkopen van led. 
“Door zelf slimme vragen te stellen aan de leverancier, kan 
er een afgewogen selectie worden gemaakt uit het aan-
bod. Een belangrijke tip is onder meer het opvragen van 
een lichttechnisch meetrapport, uitgevoerd door een daar-
toe erkend lichtlaboratorium. Dan weet je zeker dat de ini-
tiële specificaties in orde zijn. Die kunnen ook worden 
opgevraagd bij de leverancier.”

Alleen een sfeerlampje over
Aan de hand van een aantal criteria kunnen gemeenten 
voorkomen dat ze een inferieur product aanschaffen. “Het 
komt neer op het stellen van goede vragen over kwaliteit 
en levensduur.” Hoogkwalitatieve ledproducten halen vol-
gens hem met gemak 60.000 branduren. Bij toepassing in 
de openbare verlichting komt dit overeen met een levens-
duur van circa 15 jaar. Hoewel de meeste lichtproducten 
na het maximum aantal branduren simpelweg kaduuk zijn, 
geeft de led aan het einde van de levensduur steeds min-
der licht. “Kapot gaat het niet, maar aan het einde van de 
technische levensduur blijft er niet meer dan een sfeer-

lampje over.” Volgens Van Heur is het daarom van belang 
geen opgave van levensduur te accepteren zonder dat ook 
de zogenoemde L- en F-waarde hierin zijn opgenomen: 
“Naast de eis van een minimum aan 60.000 branduren, 
moeten we ook eisen hoeveel licht er nog uitkomt aan het 
einde van de levensduur. L70 is een gangbare waarde, dat 
betekent dat aan het einde van de levensduur er nog mini-
maal 70% van de initiële lichtstroom beschikbaar is. De 
F-waarde vertegenwoordigt het percentage aan vroege uit-
val. F10 ofwel 10% vroeg-uitval is gangbaar.

Genoegdoening
Op basis van deze eisen kunnen gemeenten afspraken 
maken met leveranciers en hun erop controleren. Omdat 
60.000 branduren gelijk staat aan 15 jaar, doen gemeenten 
er goed aan prestatiegerichte afspraken met de leverancier 
te maken op de korte termijn. Spreek af dat er na 6000 
uur, ofwel anderhalf jaar, een steekproef wordt gedaan op 
een armatuur. Teleurstellingen worden langs deze weg 
voorkomen en dat is de belangrijkste toegevoegde waarde 
van deze oplossing.”

Keurmerk
Keuringsinstantie DEKRA heeft het zogenoemde Led 
Performance-keurmerk geïntroduceerd, dat fabrikanten in 
staat stelt de hoogwaardigheid van hun producten aan te 
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Ledverlichting werd een kleine tien jaar 

geleden op de markt geïntroduceerd als 

een efficiënte verlichtingsoplossing met 

een lange levensduur. Helaas bleken ver-

wachtingen niet altijd te worden waarge-

maakt. Binnen de markt zijn er meer initi-

atieven ontstaan om de kwaliteit van led-

producten beter te onderscheiden.
• door Rien Kort
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tonen. Deze stempel van kwalitatieve goedkeuring wordt 
verleend na uitvoerige producttesten op prestaties en vei-
ligheid. “Het gaat net een stapje verder dan KEMA-KEUR, 
waar het draait om de elektrische veiligheid van het pro-
duct. Bij het Led Performance-keurmerk worden ook de 
prestaties op het gebied van levensverwachting en kleur-
stabiliteit meegenomen”, vertelt accountmanager Jaap 
Nuesink van Dekra. “Vanuit de markt kregen we vragen 
van fabrikanten die vroegen hoe ze konden aantonen dat 
hun aanbod op een kwalitatief hoger plan stond dan dat 
van de concurrentie. Er worden wel eens productclaims 
gedaan, die helemaal niet worden waargemaakt. Dan blij-
ken de specificaties bij nader inzien niet te kloppen.” 
Bovendien hebben afnemers lang niet altijd de tijd en de 
capaciteit om zelf een grondige controle uit te voeren. 
“Ons keurmerk vormt dan een waarborg voor een verstan-
dige aankoop.” 

Nadelig effect op rendement
Met het keurmerk zouden kleine bedrijven daarbij in staat 
worden gesteld om ook een plaatsje op de markt te ver-
overen, aldus Nuesink: “Afnemers richten zich algauw op 
de grote jongens, omdat die nu eenmaal bekend zijn. 
Nieuwkomers moeten eerst vertrouwen opbouwen, en het 

ledkeurmerk kan daarbij 
een steuntje in de rug zijn.” 
Dankzij het keurmerk krij-
gen afnemers inzicht in 
onderlinge afwijkingen van 
de opgegeven productspe-
cificaties. “Van gebruikers 
vergt het specialistische 
kennis en dito apparatuur 

om onderlinge verschillen te kunnen onderscheiden. Ook 
een leverancier heeft hier niet altijd zicht op. Neem bijvoor-
beeld het effect van regelelektronica. Dit heeft een nadeli-
ge uitwerking op het rendement, maar wordt soms niet 
meegenomen in de productspecificaties, en zo zijn er wel 
meer voorbeelden van factoren die een slijtend effect heb-
ben op de prestaties, zonder dat ze in overweging worden 
genomen.” Hoewel elke generatie ledproducten van een 
steeds hogere kwaliteit getuigt, blijven niet kloppende pro-
ductspecificaties een hardnekkig fenomeen.

Transparantie
Een werkgroep bestaand uit 25 fabrikanten en instanties, 
waaronder IGOV, is inmiddels opgericht om mee te denken 
over het formuleren van eenduidige specificaties. “Het gaat 
om het ontwikkelen van een eenduidige manier van het 
specificeren van diverse parameters, zoals lumenoutput, 
kleurweergave en andere elementen van led. Doel is om te 
komen tot eenduidige methodes om op uniforme en een-
voudige wijze de producten onderling met elkaar te verge-
lijken.” De werkgroep is onge veer een maand geleden 
opgericht en zal naar verwachting in het derde kwartaal 
van 2013 klaar zijn met het onderzoek. “Op deze wijze 

hopen we een bijdrage te leveren aan de transparantie in 
de huidige ledmarkt.” Verder heeft Philips in samenwerking 
met diverse marktpartijen het document Behoudfactor Led 
opgesteld. Hierin staat vermeld hoe op eenduidige wijze 
de levensduur van led kan worden weergegeven en met 
welke behoudfactor zou moeten worden gerekend. Zo kan 
de lichtterugval op het einde van de verwachte levensduur 
worden voorspeld.

Onaangename verrassingen
Het doel is om de gemeenten transparantie te bieden en 
inzicht te geven in de kwaliteit van een product. Dit voor-
komt teleurstellende resultaten tijdens de gebruiksperiode 
van de armatuur en maakt het mogelijk producten op een 
juiste manier met elkaar te vergelijken. Eén van de drijven-
de krachten achter de totstandkoming van het document is 
segmentmanager Niels Waterschoot van Philips. “De led-
markt ondergaat doorlopend snel opvolgende ontwikkelin-
gen en is daardoor complexer geworden voor de afnemers. 
Dat maakt het voor gemeenten lastig om het complete 
aanbod van armaturen op een juiste manier met elkaar te 
vergelijken. Laat staan dat iedereen de tijd zou hebben om 
alle productspecificaties één voor één na te pluizen.” Om 
gebruikers meer inzicht en zekerheid te kunnen bieden, 
heeft Waterschoot in samenwerking met een breed aantal 
betrokken partijen een hulpmiddel tot stand gebracht.
Met behulp van dit document kunnen gebruikers bepalen 
wat de lichtterugval is aan het einde van de verwachte 
levensduur: “Veroudering, vervuiling en uitval hebben 
invloed op de lichtterugval van een armatuur. De terugval 
zal tijdens de gebruiksperiode toenemen. Aan het einde 
van de levensduur is het belangrijk dat het lichtplan nog 
voldoet aan de gewenste norm, daarom zal tijdens het ont-
werp al rekening moeten worden gehouden met deze licht-
terugval. Met juist gebruik van de behoudfactor voorkomt 
een gemeente onaangename verrassingen.”

Leidraad
Een duidelijke richtlijn voor het gebruik van de behoudfac-
tor bij led was nog niet gerealiseerd. “Dat komt doordat 
led altijd onderdeel uitmaakt van een systeem, waarvan 
ook modules, een thermisch systeem en besturingsappa-
ratuur onderdeel uitmaken. Ook deze componenten heb-
ben invloed op de lichtprestatie en de levensduur. De 
behoudfactor dient dus altijd op systeemniveau te worden 
berekend.” Volgens Waterschoot is het hulpstuk opgezet in 
overeenstemming met Europese richtlijnen. Het is ter inza-
ge bij diverse marktpartijen neergelegd om een zo groot 
mogelijke legitimiteit en draagvlak te realiseren. “De eerste 
geluiden die we tot nu toe hebben opgevangen zijn zeer 
positief. Ik hoop dat het document een leidraad wordt bij 
het maken van een lichtplan.” Het document staat op 
www.igov.nl/innovatieplatform onder het menu Goed 
Idee, en daar is het ook mogelijk om te reageren. 

www.igov.nl

‘Met de 
leverancier een 

steekproef 
afspreken na 

6000 uur’
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