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o Behandelde documenten  
Deze samenvatting betreft de hierna volgende documenten: 

 Toepassingsdomein 

Voorschriften 
(aanduidingen en 

verwijderen van de 
markt) 

Voorbeelden 

Verordening 
Nr. 244/2009 

Maart 2009 

Huishoudelijk Lampen 

   

Amendement  

Nr. 859/2009 

Sept. 2009 

Huishoudelijk Lampen 
 Verwijdering van de criteria betreffende UV 

vereisten voor lampen met lampvoet G9 en R7 

Verordening 
Nr. 245/2009 

Maart 2009 

Tertiaire sector en 
straatverlichting 

Lampen 

Voorschakelappparaten 

Armaturen 
   

Amendement  

Nr. 347/2010 

Apr. 2010 

Tertiaire sector en 
straatverlichting 

Lampen 

Voorschakelappparaten 

Armaturen 

Wijziging van de vereisten 

 

Dit document is een samenvatting van de hierboven genoemde documenten en is gebaseerd op de geldende 

documenten de datum oktober 2010. Tijdens het schrijven van deze toelichting wordt er gewerkt aan additionele 

Ecodesignverlichtingsverordeningen en amendementen op de Ecodesign verordeningen 244 en 245. Wanneer er 

nieuwe amendementen beschikbaar komen zal een herziening plaatsvinden van dit document.  

Het document is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, er kunnen echter geen rechten aan dit document 

ontleend worden.  

Ten aanzien van zaken met betrekking tot het Europese energielabel voor lampen wordt naast bovengenoemde 

documenten verwezen naar de richtlijn 98/11/EG.  Ook wordt er gewerkt aan een herziening van dat label. 

De komst van bovengenoemde verordeningen en amendementen heeft effect op de volgende bestaande 

documenten: 

 Richtlijn 92/42/EEG van de Raad en Richtlijnen 96/57/EG en 2000/55/EG van het Europees Parlement en de 

Raad, gewijzigd door ecodesign 244. 

 Richtlijn 92/42/EEG van de Raad en Richtlijnen 96/57/EG en 2000/55/EG van het Europees Parlement en de 

Raad, gewijzigd door ecodesign 245. 

Richtlijn 2000/55/EG inzake de energierendementseisen voor voorschakelapparaten voor 
fluorescentielampen is door ecodesign 245 ingetrokken. 
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o Tijdslijn ecodesign 
 

De stappen voor de twee verordeningen zijn verschillend en zijn in de volgende tabel uitgelegd. 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Verordening 
Nr. 244 

1 sept. 

Stap 1 

1 sept. 

Stap 2 

1 sept. 

Stap 3 

1 sept. 

Stap 4 

1 sept. 

Stap 5 

13 Apr. 
Herziening: 

limiet datum 
 

1 sept. 

Stap 6 
 

Verordening 
Nr. 245 

 

13 apr. 

Stap1 

 

13 okt. 

Intermediaire 
stap  

 
13 Apr. 

Stap 2 
 

13 Apr. 
Herziening: 

limiet datum 

 

 

 

13 Apr. 

Intermediaire 
stap 

 
13 Apr. 

Stap 3 
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o Verordening Nr. 244 - Lampen voor huishoudelijk gebruik 
 

 

 

Van toepassing op: 

 Producten die aan deze verordening onderworpen zijn, zijn in hoofdzaak ontworpen voor de volledige of 

gedeeltelijke verlichting van een huishoudelijke ruimte. 

o ook wanneer deze in de handel worden gebracht voor niet-huishoudelijk gebruik of wanneer zij zijn 

ingebouwd in andere producten. 

 Nieuwe technologieën die op de markt verschijnen, zoals lichtdioden (LEDs) 

 

 

 

Niet van toepassing op: 

 Gerichte lampen (spot)  

 Lampen voor bijzondere doeleinden die hoofdzakelijk ontworpen zijn voor andere toepassingen (zoals 

verkeerslichten, verlichting van terraria of huishoudelijke apparaten) 

 Lampen met zeer lage lichtstroom (< 60 lumen  6W gloeilamp) of met zeer hoge lichtstroom (>12 000 

lumen1200W gloeilamp) 

 Fluorescentielampen zonder geïntegreerd voorschakelapparaat en hogedrukgasontladingslampen (zie 

verordening Nr. 245) 

 Gloeilampen met een E14/E27/B22/B15-voet, een spanning van hoogstens 60 volt en zonder ingebouwde 

transformator in de stappen 1-5 overeenkomstig artikel 3. (enkel voor stappen 1 tot 5) 

 Lampen met met een specifieke kleur (chromatische coördinaten gedefinieerd in het document) 

 UV lampen 
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 Energielabel 
 

Ten aanzien van gedetailleerde zaken met betrekking tot het Europese energielabel voor lampen wordt verwezen 

naar de richtlijn 98/11/EG. Ten tijde van dit document wordt er gewerkt aan een herziening van dit label.    

De verschillende technologieën voor binnenverlichting worden verdeeld volgens het energie label waarop zij 

aanspraak kunnen maken. Het is een algemene analyse uiteengaande van een als volwassen beschouwde 

technologie. Bijvoorbeeld de nieuwe compact fluorescentielampen, die momenteel op de markt aanwezig zijn, 

hebben in het algemeen een energie label A of B. Onderstaande figuur geeft de verschillende lichtbronnen en hun 

label indeling weer.  

 

Energy 
  

Gloeilamp Halogeen  
High 

efficiëntie 
halogeen 

Compact 
Fluorescentie 

  LEDs 

            A   A 

          B B   B 

          C     C 

        D       D 

        E       E 

      F         F 

      G         G 

 

Uit laboratorium proeven blijkt dat alle energie labels mogelijk zijn bij LED lampen. Het uiteindelijke resultaat is 

afhankelijk van verschillende factoren: intrinsieke prestaties van de LED, het lamp vermogen, thermisch beheer, 

optisch beheer en beheer van de elektrische voeding.  

De typen lampen en uitzonderingen die onder richtlijn 98/11EG vallen wijken enigszins af van die werkelijke van 

toepassing zijn voor de Ecodesignverordeningen voor verlichting. De in de richtlijn vermelde formules gelden alleen 

voor de in de richtlijn genoemde lampen en wattages.  

LED lichtbronnen hoeven conform richtlijn 98/11/EG niet voorzien te worden van een energielabel. Indien de 

fabrikant toch verkiest een energielabel te vermelden, dan dient dit label te voldoen aan de eisen zoals gesteld in 

richtlijn 98/11/EG. 
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 Verbanning van lampen en prestatie vereisten 
 

Op 1 september van elke stap, mogen de verbannen producten niet meer in de handel gebracht worden door 

distributeurs en groothandel. Echter de bestaande voorraden welke reeds in de handel gebracht zijn mogen nog 

verkocht worden.  

Het begrip "in de handel brengen" is gebaseerd op de Blue Guide van de Europese Commissie en betekent kort 

gezegd dat het product ofwel - als het in de EU wordt geproduceerd - de fabriek verlaten heeft, ofwel - als het van 

buiten de EU geïmporteerd wordt - de douane is gepasseerd. Voor uitgebreide uitleg wordt verwezen naar de Blue 

Guide, paragraaaf 2.3.1. op blz 18 welke te vinden is op:  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/blue-guide/ 

De datum van verbanning hangt af van het lamp technologie, het vermogen en het energetische klasse. De vermelde 

maximum vermogens werden afgeleid uit de vereisten en de maximum relatieve lichtstroom met betrekking tot de 

uitzonderingen.  

De vermogens vermeld in de volgende tabellen zijn bepaald uit de tabellen 1 en 2 van de eco-design. Bijvoorbeeld:  

de limiet voor halogeenlampen in fase 1, bepaald op basis van de maximale lichtstroom behorende bijdeze fase (950 

lm) volgend uitde formule Pmax = 1,1 * (0,88√Ф + 0,049Ф)  bedraagt 81W. De volgende tabel geeft de maximale 

vermogens weer in realtie tot de lichtstroom, gebaseerd op tabel 2 van ecodesign: 

Stap Jaar 
Max lumen 

output 
(lm) 

Max 
vermogen 

(W) 

Stap 1 2009 950 81,0 

Stap 2 2010 725 65,1 

Stap 3 2011 450 44,8 

 

In aanvulling van de volgende tabellen moet voor bepaalde soorten lampen  nog rekening worden gehouden met de 

correctiefactoren uit tabel 3 van ecodesign. 

Toepassingsgebied van de correctie 
 

Hoogste opgegeven 
lampvermogen 

(W) 

Gloeidraadlamp die een externe voeding nodig heeft Pmax/1,06 

Gasontladingslamp met voet GX53 Pmax/0,75 

Niet-heldere lamp met kleurweergave-index ≥ 90 en P ≤ 0,5 * 
(0,88√Ф + 0,049Ф) 

Pmax/0,85 

Gasontladingslamp met kleurweergave-index ≥ 90 en Tc ≥ 5 000 K Pmax/0,76 

Niet-heldere lamp met tweede omhulsel en P ≤ 0,5 * (0,88√Ф + 
0,049Ф) 

Pmax/0,95 

Ledlamp die een externe voeding nodig heeft Pmax/1,1 

Legende hierna volgende tabellen: 

  of          : lampen nog steeds toegelaten op de markt  

 

 of          : lampen mogen niet meer op de markt gebracht worden door distributeurs of groothandel. 

  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/blue-guide/
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- Gloeilampen  

In de tabel hieronder zijn de verbannend vermogens uitgedrukt in de gangbare vermogens van gloeilampen. De 

exacte limieten (45W, 65W en 81W) zijn in de tabel voor halogeen lampen gegeven.  

 

1 “Alle klasse” betekent in dit geval alle klassen bereikbaar door deze technologie 

 

- Halogeen Lampen 

 

Volgens de in deze maatregel vervatte eisen mogen halogeenlampen met lampvoet G9 en R7 gedurende 
een beperkte periode in de handel blijven, daar de bestaande voorraad armaturen moet kunnen worden 
voorzien van de desbetreffende lampen. 
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- Compacte fluorescentielampen  

 

Voor zeer efficiënte B klasse lampen waarop de uitzonderingen uit tabel 3 van toepassing zijn en welke zich in het 

grensgebied van klasse B/A bevinden (net geen klasse A) is het mogelijk dat deze op grond van deze uitzonderingen 

niet verbannen worden. Voor deze beperkte groep lampen is het mogelijk dat zij een B label hebben en toch blijven 

toegestaan. Om dit exact te bepalen dienen de formules uit tabel 1, 2 en 3 uit de Ecodesign 244 te worden 

toegepast.  

 

- LED lampen 

 

Voor zeer efficiënte B klasse lampen waarop de uitzonderingen uit tabel 3 van toepassing zijn en welke zich in het 

grensgebied van klasse B/A bevinden (net geen klasse A) is het mogelijk dat deze op grond van deze uitzonderingen 

niet verbannen worden. Voor deze beperkte groep lampen is het mogelijk dat zij een B label hebben en toch blijven 

toegestaan. Om dit exact te bepalen dienen de formules uit tabel 1, 2 en 3 uit de Ecodesign 244 te worden 

toegepast. 

 

Zoals eerder vermeld, LED lichtbronnen hoeven conform richtlijn 98/11/EG niet voorzien te worden van een 

energielabel. Bovenstaande tabel is gegeven in functie van energie klassen. Als het energielabel niet wordt vermeld, 

kan met de vereisten van tabel 1, 2 en 3 van Ecodesign verordening 244 de uitfasering bepaald worden.  
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 Verbanning van lampen – functionele vereisten 
 

Aanvullende  functionele  vereisten worden opgelegd en zijn weergegeven in twee tabellen op basis van de 

toegepaste technologie. De volgende tabel omvat de belangrijkste vereisten van tabel 5 van verordening 244 en 

tabel 6 van amendement 859. Er zijn nog geen  functionele vereisten betreffende LED lampen  (wel eisen t.a.v. 

energie-efficiency). 

 

Fluorescente technologie Gloei en halogeen lampen 

Functionaliteitsparameter Stap 1 - sept 2009 Stap 5 - sep 2013 Stap 1 - sept 2009 Stap 5 - sep 2013 

Opgegeven levensduur 
van de lamp 

- - ≥ 1 000 u ≥ 2 000 u 

Lampoverlevingsfactor bij 
6 000 uur 

≥ 0,5 ≥ 0,7 - - 

Lumenbehoud 
≥ 85% bij 2 000 uur ≥ 88% bij 2 000 uur 

≥ 85% bij 75% van 
levensduur [uur] 

≥ 85% bij 75% van 
levensduur [uur] 

Ontbrandingstijd 
< 2 s 

< 1,5 s indien P < 10W 
< 1,0 s indien P ≥ 10W 

< 0,2 s < 0,2 s 

Opwarmingstijd van lamp 
tot 60 % van de 
lichtstroom 

< 60 s < 40s < 1,0 s < 1,0 s 

Powerfactor 
≥ 0,50 als P < 25 W 
≥ 0,90 als P ≥ 25 W 

≥ 0,55 als P < 25 W 
≥ 0,90 als P ≥ 25 W 

≥ 0,95 ≥ 0,95 

Kleurweergave (Ra) ≥ 80 ≥ 80 - - 

 

  Markering 
 

Vanaf 1 september 2009 dient op de verpakking van lampen voor bijzondere doeleinden en in alle productinformatie 
die deze lampen vergezelt wanneer ze in de handel worden gebracht de volgende informatie duidelijk en opvallend 
te worden aangegeven: 

a) het doel waarvoor ze zijn vervaardigd, en 
b) dat ze niet geschikt zijn voor de verlichting van een huishoudelijke ruimte. 

 

Vanaf 1 september 2010, zal de verpakking van lampen die op de Europese markt verkrijgbaar zijn, ook als ze via 
internet worden aangeboden, moeten beantwoorden aan nieuwe vereisten, namelijk de weergave de volgende 
informatie: 

 Nominaal vermogen van de lamp (voorschrift op de omvang van de karakters volgens de inschrijvingsplaats) 

 De nominale levensduur van de lamp in uur.  

 Het aantal schakelcycli vóór voortijdig lampdefect 

 Kleurtemperatuur (in Kelvin) 

 Opwarmingstijd tot 60 % van de nominale lichtstroom 
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 Een waarschuwing wanneer de lamp niet kan worden gedimd of alleen kan worden gedimd met specifieke 

dimmers.  

 Inlichtingen betreffende de niet standaard werkingsomstandigheden 

 Afmetingen in mm (diameter en lengte) 

 Als op de verpakking wordt beweerd dat de lamp equivalent is met een gloeilamp, moet het lampvermogen 

van die equivalent geachte gloeilamp (afgerond tot 1 W) overeenstemmen met het vermogen dat in tabel 

onderaan wordt vermeld voor de lichtstroom van de lamp in de verpakking. De tussenwaarden moeten 

worden berekend door lineaire interpolatie. 

 

 

Opgegeven lichtstroom van de lamp [lm] Equivalent geacht 
vermogen van gloeilamp 

CFL Halogeen Led- en andere 
lampen 

[W] 

125 119 136 15 

229 217 249 25 

432 410 470 40 

741 702 806 60 

970 920 1055 75 

1398 1326 1521 100 

2253 2137 2452 150 

3172 3009 3452 200 

Equivalentie gloeilamp vermogen 

 
Bovendien mag de terminologie “spaarlampen” (of vergelijkbaar) enkel nog gebruikt worden voor lampen van 
energie klasse A, tenzij een correctiefactor zoals genoemd in tabel 3 daarop van toepassing is. (NB: geldt ook voor 
helderen lampen) 
 
Indien de lamp kwik bevat,  

 De hoeveelheid kwik die de lamp bevat 

 Het internet adres van de pagina waar de gebruiker de nodige informatie, betreffende de handelswijze bij 
het breken van een lamp, wordt omschreven 
 

De verordening stelt nog aanvullende eisen ten aanzien van instructies (voor kwikhoudende lampen) van 
aanvullende informatie welke via publiek toegankelijke websites beschikbaar moet zijn.  
Dat geldt voor de informatie die op de verpakking moeten staan alsmede opgegeven vermogen, lichtstroom, 
levensduur, lampvermogen/arbeidsfactor, lumenbehoudfactor op het einde van de nominale levensduur, 
ontbrandingstijd (in X,X seconden) en de kleurweergave. Het volledige overzicht staat weergegeven in hoofdstuk 3.2 
van de ecodesign 244.  
 
Via de website http://ec.europa.eu/energy/lumen/index_nl.htm is aanvullende praktische informatie en 
onderliggende argumentatie en interpretaties te vinden met betrekking tot de ecodesign 244.   
 
  

http://ec.europa.eu/energy/lumen/index_nl.htm
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o Verordening Nr. 245 –Fluorescentielampen zonder ingebouwd 

voorschakelapparaat, hogedruk gasontladingslampen, 

voorschakelapparaten en armaturen 
 

In tegenstelling tot verordening nr.244 welke alleen vereisten oplegt met betrekking tot de lampen, is verordening 

nr. 245 van toepassing op volgende punten: 

- Lampen: vereisten betreffende de efficiëntie, kleurweergave en behoud van karakteristieken in de tijd. 

- Voorschakelapparaten: vereisten ten aanzien van energetische efficiëntie en stand-by verliezen. 

- Armaturen: voorschriften ten aanzien van de energetische efficiëntie. 
 

Aanvullend worden vereisten ten aanzien van informatieverstrekking vastgelegd.  

 Lichtbronnen 

Van toepassing op: 

 Lagedruk kwikdamplampen zonder ingebouwd voorschakelapparaat (fluorescentielampen) 

 Hogedruk ontladingslampen   

o Met lampvoet E27, E40 of PGZ12 

o Witlicht bronnen en hogedruk natriumlampen  

 

Niet van toepassing op: 

 Natrium lagedruk lampen 

 Lampen voor specifieke toepassingen (UV, kleurlampen, …) 
 

De volgende tabellen geven de fasering van de verschillende door de verordening betroffen lampen weer.  

Legende hierna volgende tabellen: 

  of          : lampen nog steeds toegelaten op de markt  

 

 of          : lampen mogen niet meer op de markt gebracht worden door distributeurs of groothandel. 

 

De termen “Efficiënt” en “Niet efficiënt” in de volgende tabellen volgen uit de eisen zoals gesteld in de Ecodesign 

richtlijn. Efficiënt betekend dat deze voldoet aan de gestelde eisen in de Ecodesign. De verwijzing naar de Ecodesign 

tabel waarin deze eisen worden gesteld staat vermeld in de kolom “Tabel”.  

De term “Efficiënter” komt voort uit het feit dat er voor metaaldamphalogeenlampen twee successieve vereisten 

gesteld worden. De eerste vereiste definieert de “Efficiënte” lampen en de 2e vereiste definieert de “Efficiëntere” 

lampen.   

Let op: de term Efficiënter in de tabel betekent niet dat deze lampen efficiënter zijn dan andere typen lichtbronnen 

welke als “efficient” gedefinieerd zijn. 
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- Fluorescentie lampen zonder ingebouwd voorschakelapparaten 

Voor fluorescentie lampen zonder ingebouwd voorschakelapparaat, betreft de voornaamste beperking de minimum 

kleurweergave index 80. Het geheel van halofosfaat lampen zullen verbannen worden met als gevolg verbanning van 

fluorescentie lampen "tint 33" of "industrieel wit". Aanvullend worden minimum efficiëntie vereisten weergegeven 

in de tabellen in de ecodesign.  

In de navolgende hoofdstukken worden verwijzingen gemaakt naar de originele tabellen in de Ecodesign 245. Met 

de verwijzing T1wordt verwezen naar Tabel 1. Indien het een tabel uit het amendement betreft dan wordt hiernaar 

verwezen met de toevoeging “-Am”  (Bijvoorbeeld:  “T2-Am” betekent dat de tabel uit het amendement komt).  

 

* Vanaf fase 2, moeten de lampen bijkomend voldoen aan de vereisten van lichtstroom behoud (tabel 11-Am en correcties factor in tabel 11a-

Am) en lamp overlevingsfactor (tabel 12-Am)  

**Vanaf fase 3, moeten de lampen kunnen functioneren met minimaal A2 voorschakelapparaten. Ze mogen ook met minder efficiënt ballast 

functioneren. 

 

- Hogedruknatriumlampen 

 

* Vanaf fase 2, moeten hogedruknatriumlampen eveneens voldoen aan de vereisten van lichtstroom behoud en lamp overlevingsfactor (tabel 

T13-Am). 

 

- Kwikontladingslampen 

 

Apr. Apr. Apr. Apr. Apr. Apr. Apr. Apr. Apr.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

* * * * * *   **

* * * * * *   **

T10

T12

T1 (deel van T8 

lampen)

Niet efficient

Ra < 80

Fluorenscentie lampen 

met enkelvoet

Cirkelvormig

Niet efficient

Ra < 80

Efficient

Ra > 80

T5, T8

Niet Efficient

Ra < 80

Efficient

Ra > 80

Tabel

T1

T2-Am, T3-Am, 

T4, T5

Apr. Apr. Apr. Apr. Apr. Apr. Apr. Apr. Apr.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

* * * * * *

* * * * * *

* * * *

* * * * * *

Hogedruknatriumlampen

Ra > 60

Niet Efficient
T8

Efficient

Tabel

Hogedruknatriumlampen

Ra < 60

Niet Efficient
T7

Efficient

Retrofit/plug in 

hogedruknatriumlampen

Niet Efficient
T7

Efficient

Apr. Apr. Apr. Apr. Apr. Apr. Apr. Apr. Apr.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kwikontladingslampen T9Niet Efficient

Tabel
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- Metaaldamphalogeenlampen 

 

* Vanaf fase 3, moeten metaaldamphalogeenlampen voldoen aan de vereisten van lichtstroom behoud en lamp overlevingsfactor (tabel 14). 

 

 Markering voor lichtbronnen 

Eén jaar na de inwerkingtreding van deze verordening dienen fabrikanten op algemeen toegankelijke websites en in 

welke andere vorm dan ook die zij passend achten, ten minste de volgende informatie te verstrekken over al hun 

fluorescentielampen zonder ingebouwd voorschakelapparaat en al hun hogedrukgasontladingslampen: 

- Wattage, lichtstroom en efficiëntie van de lamp 

- Lumenbehoudfactor en lampverlevingsfactor na verschillende periode 

- Kwikgehalte 

- Kleurweergave-index en kleurtemperatuur  

- Omgevingstemperatuur waarbij de maximale lichtstroom wordt bereikt. 

 

 

Nota: Verdere gedetailleerde informatieve betreffende uitfasering van specifieke lampen is te vinden 
op de vele informatieplatforms van de diverse fabrikanten van lichtbronnen  

Apr. Apr. Apr. Apr. Apr. Apr. Apr. Apr. Apr.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

T10 *

T10

T10 *

Tabel

T8

Efficient

Metaaldamphalogeen-

lampen

Ra < 80
Efficienter

Metaaldamphalogeen-

lampen

Ra > 80

Niet Efficient

Efficient

Niet Efficient
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 Voorschakelapparaat 

Van toepassing op: 

 Voorschakelapparaten voor fluorescentielampen zonder ingebouwd voorschakelapparaat en 
voorschakelapparaten voor hogedrukgasontladingslampen 

 

Niet van toepassing 

 Referentie voorschakelapparaat voor meetlaboratoria 

 Ingebouwd voorschakelapparaat, als zijnde een niet vervangbaar onderdeel van het armatuur 

 Voorschakelapparaat voor noodverlichting en noodsignalisatie 
 

- Fluorescentie technologie 

 

* : gebruik de hierna volgende nieuwe formule voor bepalen van de categorie 

Bij Plamp ≤ 5 W: EBbFL = 0,71 

Bij 5 W < Plamp < 100 W: EBbFL = Plamp/(2*√(Plamp/36)+38/36*Plamp +1) 

Bij Plamp ≥ 100 W: EBbFL = 0,91; 

Voorschakelapparaat

Stap 2

(apr. 2012)

Stap 3

(apr. 2017)

Standby verliezen ≤ 0,5W

Type balalst

Niet dimbaar 
ballast

Tabel 17-Am

EEI = A2BAT

EEI = A2

EEI = A3

EEI = B1

EEI = B2

Dimbare ballast

Tabel 17-Am

Tabel 19

EEI = A1BAT

EEI = A1

Niet dimbaar 
ballast voor 

nieuwe lampen

Nieuwe formule*

Tabel 18

A1BAT

A1

Standby verliezen ≤ 0,5W

Type balalst

Dimbare ballast

Nieuwe formule*

Tabel 19

A1BAT

Niet dimbaar 
ballast

Nieuwe formule*

Tabel 18

A2BAT

A2

Stap 1

(apr. 2010)

Standby verliezen ≤ 1W
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- Ontladings technologie 

Betreffende voorschakelappparaten voor ontladingslampen, worden de voorschriften opgelegd door tabel 15 en 16 

van de verordening, weergegeven in de hierna volgende tabel. 

Nominale lampwattage 
[P] 
W 

Minimumrendement van het voorschakelapparaat 
[ηballast] 

% 

 

Stap 1 

(2010) 

Stap 2 

(2012) 

Stap 3 

(2016) 

P ≤ 30 - 65 78 

30 < P ≤ 75 - 75 85 

75 < P ≤ 105 - 80 87 

105 < P ≤ 405 - 85 90 

P > 405 - 85 90 

 

 

- Markering voor fluorescentie en ontladingstechnologie  

Voor fluorescentielampen moet de energie efficiëntie index (EEI) aangegeven worden door de fabrikant, volgens de 

fase en het type ballast (zie schema op vorige pagina). Deze index mag gegeven worden ten opzichte van tabel 17 

van de verordening of ten opzichte van de nieuwe formule. 

Voor ontladingslampen, moet de efficiëntie van het voorschakelapparaat aangegeven worden door de fabrikant 

vanaf fase 2 (apr. 2012). 
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 Armaturen 

Van toepassing op: 

 Armaturen voor fluorescentielampen zonder ingebouwd voorschakelapparaat en armaturen voor 
hogedrukgasontladingslampen 

 

Niet van toepassing 

 Armaturen voor noodverlichting en noodsignalisatie 

 Armaturen voor explosieve atmosfeer 

 Armaturen ingebouwd in machines 

 Armaturen ingebouwd in medische apparatuur  

 Armaturen dat deel uitmaken van speelgoed 

 

 

 

1 eventuele  gekoppelde onderdelen (netwerkverbindingen, sensoren enz.)  losgekoppeld 

 
 

Fluorescentie technologie Ontladings technologie
1ste stap

13/04/2010

Armatuur standby verliezen ≤ som  toegelaten 

verliezen van voorschakelapparaten1

Voor armaturen met lichtstroom > 2000 lumen

• Product informatie verplicht op internet site of 

technische documentatie fiche

Armatuur standby verliezen ≤ som  van toegelaten 

verliezen van ballasten 1

Voor armaturen met  l ichtstroom > 2000 lumen

• Product informatie verplicht op internet site of 

technische documentatie fiche  

Aanduiding voor gebruik met heldere en/of matte 

lampen

Intermediaire stap 

13/10/2010

2de stap

13/04/2012

3de stap

13/04/2017

Armaturen moeten compatibel zijn met voorschakelapparaten van 3de stap

• inbegrepen armaturen ≥ IP4X

Armaturen moeten compatibel zijn met voorschakelapparaten van 3de stap

• behalve voor armaturen ≥ IP4X


