
 Groen Licht Vlaanderen: van samenwerkingsverband tot vereniging (vzw) 

 

Beste aanwezigen, 

 

Vandaag was deze zaal te klein en hebben we heel wat geïnteresseerden moeten weigeren. Het toont 

aan dat een organisatie zoals Groen Licht Vlaanderen nodig is en verenigt. Fier wens ik te melden dat 

Groen Licht Vlaanderen verder professionaliseert.  Vorige maand is het ad hoc samenwerkingsverband 

omgevormd tot een vzw.  Tijd voor een korte terugblik en blik op de toekomst. 

Het was 2003. Passiefhuis-Platform (nu Pixii) en KAHO Sint-Lieven (nu KU Leuven) wilden 

samenwerken rond energie-efficiënte verlichtingstoestellen. Het was de tijd van … W/m²./100lx, de 

tijd van de halogeen, van gasontlading, T5  en de voorzichtige eerste introductie van LED. 

Voor dit project  moesten we bedrijven vinden die dit financieel wilden steunen. We willen daarom 

niet nalaten deze 9 bedrijven te vermelden: Cenergie, Minelec, Vantage EMEA, Rel-Scan, Trilux, 

Philips, ETAP en Toplight.   

Zij geloofden dat de verlichtingssector nood had aan een onafhankelijk samenwerkingsverband. We 

kunnen hen hier dan ook de ‘stichters’ van Groen Licht Vlaanderen noemen. Met de steun van hen en 

het IWT kon het project starten en werd Catherine Lootens aangeworven.  

Catherine was, en is nog steeds, het gezicht van Groen Licht Vlaanderen: ze bouwde een netwerk uit, 

bracht bedrijven samen, praatte met allerlei organisaties. Ze zorgde ervoor dat de toch belangrijke 

verlichtingssector in Vlaanderen een aanspreekpunt had. 

Diverse van bovengenoemde bedrijven hadden al ervaring met samenwerken met het prille 

laboratorium voor Lichttechnologie van Peter Hanselaer, hetzij met private iniatieven of door de 

overheid ondersteunde studies of onderzoeken. 

Nu zijn we 13 jaar later, het samenwerkingsverband groeide uit tot netwerk van meer dan 70 

betalende organisaties en heeft een up-to-date databank van 4000 contacten. Met de goedkeuring 

van het huidig goedgekeurde clusterproject werd beslist om het samenwerkingsverband om te 

vormen tot een vzw, een vereniging zonder winstoogmerk.  

Dergelijke structuur heeft een feitelijke rechtspersoonlijkheid. Door deze vennootschapsvorm kan 

GLV zich nog beter profileren  naar bedrijven, studiebureaus,  organisaties en onderwijsinstellingen 

die met verlichting bezig zijn. Meer gedetailleerd zijn dit onze doelstellingen: 

1. samenwerkingsverbanden tussen bedrijfswereld en kennisinstellingen tot stand brengen in de 

sector van verlichting,  

2. kennis inzake verlichting bij bedrijven te verhogen 

3. het centrale aanspreekpunt te zijn voor de verlichtingssector. 

4. Leggen en onderhouden van contacten met diverse belangengroepen en organisaties  

5. Jongeren aan te sporen om voor onze hoog technologische branche te kiezen. 

Ik ben ervan overtuigd dat niemand van ons het belang en het nut ontkent van Groen Licht 

Vlaanderen.  

Het bestuur van VZW GLV zal zich voor elk lid ten volle inzetten om de bovenvermelde doelstellingen 

te realiseren. Indien nodig zullen wij u vertegenwoordigen bij diverse overheden in Vlaanderen. 



 

Ieder van ons betaalt een bescheiden bijdrage van 1000 tot 2000 euro per jaar naargelang als het om 

een KMO of grote onderneming gaat.  

De return voor de sector is groot. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (het vroegere IWT) van 

de Vlaamse overheid zorgt voor de overige 50% van de financiering.  

Enkel door deze relatief kleine bijdrage van ons allen is het mogelijk dat een evenement zoals vandaag 

heeft plaats kunnen vinden, dat onafhankelijke standpunten zoals rond blue light hazard worden 

geschreven, dat diverse opleidingen zoals  onder meer de specialisatiecursus verlichting mogelijk zijn.  

Maar ook dat onafhankelijke onderzoeken of demonstratieprojecten geïnitieerd worden zoals in het 

recente verleden rond regelsystemen of rond de problematiek van verblinding.  

Vzw Groen Licht Vlaanderen wil verder groeien en nog professioneler worden: 

 We investeren in een CRM systeem waardoor we gerichter nieuwsbrieven kunnen sturen  

 We zullen exclusiever voor onze leden gaan werken. We houden daartoe de lidgelden relatief 

beperkt.  

 Onze wens is Groen Licht Vlaanderen een nog grotere naambekendheid geven. We willen de 

rol als aanspreekpunt nog meer gaan vervullen.  

 We willen bedrijven ondersteunen en de weg tonen naar samenwerkingen. Hierbij trachten 

we zo veel mogelijk samen te werken met het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Onze 

sector maakt nog te weinig gebruik van de subsidies die de Vlaamse Overheid ons ter 

beschikking stelt 

Uitdrukkelijk wil ik het Laboratorium voor Lichttechnologie van KU Leuven Technologiecampus Gent 

bedanken. Groen Licht Vlaanderen groeide in de schoot van het laboratorium uit tot waar we nu staan. 

Het labo ziet met de oprichting van de vzw zijn kind volwassen worden. De vereniging zal een eigen 

leven en dynamiek gaan leiden los van, maar toch samen, met het laboratorium voor lichttechnologie. 

Beste collega’s uit de bedrijfswereld: als voorzitter van de vzw met heel wat kilometers en lumens op 

de teller roep ik jullie graag op om in het belang van onze sector Groen Licht Vlaanderen te blijven 

ondersteunen en nieuwe leden aan te spreken. Alleen door samen te werken wordt ieder van ons 

sterker. Groen Licht Vlaanderen is de cement tussen ons allen.  

Aan de onderzoekinstellingen, meer specifiek aan het Laboratorium voor Lichttechnologie van KU 

Leuven vraag ik om blijvend te investeren in hoog technologisch materiaal, de laatste trends in 

verlichting te detecteren en deze uit te testen. Ons te informeren over samenwerkingen met 

buitenlandse universiteiten en onderzoekinstellingen. Dit ten bate van de nog relatief jonge 

verlichtingssector in Vlaanderen. 

Ik dank u voor uw aanwezigheid en nodig u bij deze uit op een receptie waar we het glas heffen op 

een verlichte groene toekomst 

  

 

 

 



  


