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Ondernemingen en lokale besturen kunnen voor ‘Relighting’ projecten in bestaande niet-woongebouwen REG-
premies ontvangen via Fluvius. Volgens de algemene voorwaarden, zoals vermeld in het informatieblad 
‘Relighting’, moet bij de premieaanvraag ook volgend document toegevoegd worden: 

 een bewijs dat de nieuwe verlichtingstoestellen een ENEC keuring hebben of in de EU gecertificeerd zijn 
voor elektrische veiligheid door een geaccrediteerd keuringsorganisme. De CE-markering is geen 
keurmerk, maar is steeds verplicht 

In een overleg tussen Groen Licht Vlaanderen vzw en Fluvius werd beslist om duiding te geven rond het hierboven 
onderlijnde gedeelte in deze voorwaarde. Fluvius zal deze extra informatie binnenkort ook verwerken in het 
Informatieblad zoals vermeld op  de website https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-
bedrijven/premie-relighting.  Dit wordt geen verstrenging van de maatregelen, maar is een verduidelijkingen 
n.a.v. de vele vragen over de premievoorwaarden relighting. 

ENEC certificaat vs. certificaat van een geaccrediteerd Europees keurmerk  

Geaccrediteerd Europees keurmerk 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Voorbeeld: EN 60598-2-1: Vaste verlichting, EN 60598-2-2: Inbouw verlichting,… ) 

Extra uitleg: 

 Om een certificaat te bekomen van het toestel, dient het keuringsorganisme naast het testrapport (volgens de EN 
60598-1) ook een bekomende fabrieksinspectie bij de fabrikant uit te voeren volgens de inspectie procedure CIG 023. 

 Daarna kan er door het keuringsorganisme een certificaat voor het armatuur worden afgeleverd. 

 Alleen een testrapport van een toestel dat het voldoet aan de EN 60598-1 is niet voldoende. Met zo’n rapport zijn enkel 
de voor de test aangeleverde toestellen conform bevonden. 

 Ook niet met bijkomend fabrieksinspectierapport. Het moet effectief een certificaat zijn zoals hierboven omschreven. 

Ook zou het keurmerk (ENEC of andere) op het typeplaatje van het toestel vermeld moeten staan.   

Wat is het niet:  

 Een CE-conformiteitsverklaring of certificaat afgeleverd door een geaccrediteerd Europees keurmerk, waarop staat 
vermeld dat het toestel voldoet volgens de EN 60598-1, is geen certificaat en is dus niet geldig. 

 Idem voor het RoHS-conformiteitsverklaring of certificaat. De RoHS-richtlijn is een EU-richtlijn met als doel het gebruik 
van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken.  

Om een certificaat van een geaccrediteerd Europees keurmerk te 
bekomen dat voldoet aan de eisen van Fluvius, dienen de 
verlichtingstoestellen of serie van dat type toestel te voldoen aan 
de laatste editie van de norm EN 60598-1 en het relevante deel 2. 
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Een overzicht van geaccrediteerde keurmerken en keuringsinstanties is terug te vinden via: 
https://www.enec.com/members.php?s=2 

Mogelijk is het test labo niet in de EU gevestigd. Dat mag zolang het maar onder de vlag van een EU keurmerk valt.  Bv. 
keurmerk is VDE of  testlabo is "TÜV SÜD (China) Shanghai branch". Dit is toegestaan. De testlabo's zijn terug te vinden via 
de bovenstaande link en vervolgens klikken op het keurmerk zelf en dan op de tab "CB Test Labs" klikken.  

Samengevat:  

Geen certificaat 

Wanneer er (nog) geen certificaat van een bepaald type armatuur bestaat, heeft de fabrikant of leverancier 
ongeveer een half jaar de tijd om er een aan te vragen of om alsnog bij afwezigheid van het certificaat, dit te 
bezorgen aan Fluvius. 

 
 

 

Het verlichtingstoestel dient te beschikken over een ENEC 
certificaat of een certificaat van een geaccrediteerd Europees 
keurmerk. Daarop moet vermeld zijn dat het voldoet aan de EN 
60598 (-1 en eventueel -2-*   waarbij * staat voor een relevant deel) 
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