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• Meer en meer complexe berekeningen. 

 

• Concurrentie. 

 

• Professionals en ‘hobbyisten’. 

 

• Rekensoftware is eenvoudig verkrijgbaar. 

 

• De ‘onwetenden’ verprutsen het voor de 

mensen die hun vak serieus nemen. 
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Lichtberekeningen anno 2016 
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• Hoe dient men een representatieve lichtberekening te maken? 

 

 

• Hoe voorkom je dat de klant appels met peren aan het vergelijken is? 

 

 

• Hoe kunnen we een waarborg bieden vanuit de lichtmarkt voor de 

eindklant dat lichtberekeningen representatief zijn?  
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Uitgangspunten 



• Gemeenschappelijke “wens” herkent in de markt door NLA + NSVV. 
 
• Uitgangspunten voor de invoergegevens, welke beargumenteerd zijn!. 

 
• Erkende software toepassen.  

 
• Minimale parameters in de uitvoer (rapportage) welke beargumenteerd zijn! 

 
• Voor zowel binnen- als buitenverlichting. 

 
• Opgesteld door een brede representatieve groep lichtexperts.  

 
• Essentie is de lichtberekening an sich! Het gaat dus niet over het lichtontwerp..... 

 
• Bestemd voor B2B markt. 
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Gedragscode in een notendop 
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• Marktpartij conformeert zich aan de Gedragscode door ondertekening en betaling 

registratie fee aan NSVV. 

 

• Marktpartij krijgt de Gedragscode + rapportage template + logo ter beschikking. 

 

• NSVV geeft in lijst op website weer wie de Gedragscode naleven. 

 

• Marktpartij werkt volgens Gedragscode en hanteert evt. rapportage template als 

plan volgens gedragscode opgezet is. 

 

• In geval van twijfel of conflict tussen partijen vervult NSVV de rol van arbitrage 

(waarbij partijen zich verplichten mee te werken aan deze arbitrage!). 
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Praktijk 



• Steekproeven kunnen incidenteel óf bij vermoeden van misbruik plaatsvinden. 

 

• Indien marktpartij verkeerd handelt krijgt men eerst een waarschuwing. 

 

• Eventueel zal men van de lijst verwijderd worden nadat men hierover een 

schriftelijke bevestiging ontvangen heeft. 

 

• Jaarlijkse fee voor actualiseren registratie en doorvoeren evt aanpassingen. 

 

• Input van “gebruikers” wellicht waardevol adhv ervaringen in de praktijk. 
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Praktijk 



• Professionalisering van uw lichtplannen en lichtadviezen. 

 

• Brede erkenning in de markt qua aanzien / niveau van uw lichtberekening(en). 

 

• Helder verhaal naar uw klant omtrent de opzet van uw lichtberekening(en). 

 

• Sterkere positie tov concurrent welke de Gedragscode niet naleeft. 

 

• Vele A-merk fabrikanten, adviseurs en ontwerpers zullen de Gedragscode 

gaan hanteren. 

 

• Mogelijke BREEAM toetsingseis in de nabije toekomst!? 
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Wat brengt het u? 



• Niet NSVV leden  € 150 per jaar 

• NSVV leden   € 100 per jaar 

 

• Registratie op de NSVV website kosteloos. 

 

• Kosten extra vermelding bedrijfslogo en weblink  

     

    Niet NSVV leden  € 75 per jaar 

    NSVV leden   gratis  

 

    (evt. afmeldingen dienen 2 maanden voor het einde van het jaar     

     ingediend te zijn anders vindt automatische verlenging plaats) 
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Deelnamekosten 



• NSVV live gegaan met Gedragscode Lichtberekeningen op:   

                   

                     1 november 2015. 
 

• Aanmelden via www.nsvv.nl/gedragscode 

 

• Inmiddels zijn er   40   partijen aangesloten!! 

 

• Eerste kritische opbouwende opmerkingen vanuit de markt zijn 

besproken in de Werkgroep Gedragscode en worden verwerkt! 
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Stand van zaken 

http://www.nsvv.nl/gedragscode


• Jaarlijkse evaluatie tussen NSVV en NLA. 

 

• Doel om daglicht toetreding op te nemen in de Gedragscode. 

 

• Draagvlak verbreden richting DGBC-BREEAM / BNA-BNI / Uneto VNI / KIEN 

etc. etc.  

 

• Waken voor bureaucratie. 

 

• Volg de vakbladen mbt media uitingen omtrent de Gedragscode. 
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Wat nu verder? 



• Klant gaat u vragen om naleving Gedragscode. 
 

• Gedragscode opnemen als eis in bestekken. 
 

 
 
• “Levend document”, evt aanpassingen doorvoeren adhv input uit de markt. 

 
• Wens NSVV tot formele certificering middels accreditatie. 
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Toekomst 



    Samen met u als klant zullen we als professionals ons vak als  
    

    lichtadviseur op een hoger niveau moeten positioneren in de markt  
  

    door brede (h)erkenning, acceptatie en naleving van deze  
 

     gedragscode en zodoende een waarborg bieden voor  
 

     lichtberekeningen die het  
 

“kaf van het koren scheiden”! 
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Toekomst 



Dank voor uw aandacht! 

 
 
 

HEEFT U NOG VRAGEN?  

                               Utrecht, 18 februari 2016   


