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ISEU
Integratie van de normalisering, het eco-ontwerp 
en het gedrag van de gebruikers voor de 
ontwikkeling van elektrische toestellen
DUUR VAN HET PROJECT
Fase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011

BUDGET
709.511 €

SLEUTELWOORDEN
Ecodesign, standardisation, use phase, energy, consumers

De studie zal worden uitgevoerd volgens drie hoofdlijnen: 
• De dynamiek van de normen: Hoe zijn de normen opge-

steld? Hoe kan eco-ontwerp bijdragen tot de opstelling 
van de normen? 

• De dynamiek van de gebruikers: Hoe schaffen de gebrui-
kers de toestellen aan? Wat verwachten ze van hun toe-
stellen? Welke functie kunnen de toestellen spelen om te 
wijzen op het meest milieu-effi ciënte gedrag? 

• De dynamiek van de producenten: Hoe houden de produ-
centen rekening met het gedrag en de behoeften van de 
consumenten wanneer ze een toestel ontwerpen? Welke 
mogelijke opties hebben een impact op het energiever-
bruik? Welke worden aanvaard en welke niet? 

Het project zal het potentieel van technische verbeteringen 
evalueren vanuit het standpunt van het energieverbruik en 
zal aanbevelingen doen opdat politieke maatregelen deze 
verbeteringen geleidelijk aan mogelijk zouden maken. Het 
project zal in het bijzonder de instrumenten voor informatie 
en feedback onderzoeken als methoden om de gebruikers 
aan te sporen hun energieverbruik te verminderen. 

Methodologie

Naast het onderzoek van de wetenschappelijke literatuur zal 
het project gebruik maken van verschillende methodes om 
originele gegevens te verzamelen:
• gesprekken met de producenten, ontwerpers, marke-

tingafdelingen, overheden, gebruikers …
• grondige analyse van de normen die van toepassing zijn
• discussiegroepen met gebruikers
• meting van het energieverbruik van verschillende toestel-

len: in laboratoria en bij gezinnen 

Het project zal nauwgezet de controverses bestuderen met 
betrekking tot de normen, de mislukte pogingen om nieuwe 
toestellen te lanceren, de manier waarop de ontwerpers de 

CONTEXT

Het energieverbruik in gezinnen in België neemt gestaag 
toe, onder meer doordat de markt van elektrische en ver-
warmingstoestellen zeer actief is. Ze wordt namelijk ge-
stuurd door maatschappelijke normen van steeds hoger 
comfort en door de toename van het aantal gezinnen. De 
Europese Unie heeft wetgeving opgesteld om de milieu-im-
pact van elektrische toestellen te verbeteren. Het gaat om 
een brede waaier van toestellen, die één zeer belangrijk 
kenmerk gemeenschappelijk hebben: ze hebben, vergele-
ken met de productiefase, een aanzienlijke impact op het 
milieu tijdens hun gebruik. Vanuit het standpunt van de ana-
lyse van de levenscyclus is de gebruiksfase over het alge-
meen de minst bekende van alle fasen. We hebben dus wei-
nig zicht op de impact van deze toestellen of op de manier 
waarop ze dagelijks door de 4 miljoen Belgische gezinnen 
worden gebruikt.

PROJECTBESCHRIJVING

Doelstellingen

Het ISEU-project is ontworpen als een geïntegreerde socio-
technische studie betreffende de productie en het gebruik 
van elektrische huishoudtoestellen. De belangrijkste doel-
stelling is na te gaan hoe normen en eco-ontwerp (of ecode-
sign) rekening zouden kunnen houden met de gebruiksfase 
van elektrische toestellen en met de verschillende gebrui-
kers. Hoe beïnvloeden de normen het gebruik van het toe-
stel? Welke normen moeten er worden opgelegd? De elek-
trische toestellen worden geanalyseerd als een geheel van 
verschillende verplichtingen inzake technologie, economie, 
ergonomie, maatschappij en cultuur, gezondheid en veilig-
heid en milieu. 
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Opvolgingscomité

Voor de volledige en de meest up-to-date 
samenstelling van het Opvolginscomité, 
gelieve onze databank van federale on-
derzoeksacties (FEDRA) te bezoeken op 
http://www.belspo.be/fedra of 
http://www.belspo.be/ssd

gebruikers zien, de manier waarop 
de gebruikers de toestellen gebrui-
ken. 

Het project zal worden uitgevoerd in 
vijf stappen:
• onderzoek van de literatuur op het 

gebied van de normen, het eco-
ontwerp en de analyse van de le-
venscyclus door gebruik te maken 
van de bestaande expertisenet-
werken in Europa; 

• selectie van een beperkt aantal 
toestellen, op basis van criteria 
die zijn opgesteld vanuit het on-
derzoek van de literatuur; we zul-
len ons toeleggen op de toestellen 
waarvoor het gedrag van de ge-
bruikers kan worden gewijzigd 
dmv eco-ontwerp en die zouden 
kunnen worden verbeterd wat hun 
milieu-impact betreft;

• onderzoek naar de productie en 
de producenten: we analyseren 
het standpunt van de producenten 
en ontwerpers mbt de gebruiksfa-
se van hun producten, en mbt het 
eco-ontwerp in het algemeen;

• onderzoek naar het gebruik en de 
gebruikers: we bestuderen de ge-
bruikers en hun praktijken thuis; 
we zullen ook bepaalde aanwezi-
ge toestellen en hun energiever-
bruik te bestuderen;

• confrontatie van de twee onder-
zoeken om de drijfveren en de 
hindernissen voor de invoering 
van normen en eco-ontwerp te 
bestuderen om de praktijken van 
de gebruikers te verbeteren.

Integratie van de normalisering, het eco-ontwerp en het 
gedrag van de gebruikers voor de ontwikkeling van 
elektrische toestellen

Het ISEU-project zal het Centrum 
voor onderzoek van duurzame ont-
wikkeling (ULB) en zijn multidiscipli-
nair team in staat stellen de as van 
de onderzoeken op technisch, mi-
lieu- en maatschappelijk vlak uit te 
diepen. 

Het ICEDD wil zich baseren op zijn 
ervaring met de analyse van levens-

cycli en rationeel energiegebruik om 
in een multidisciplinaire aanpak zijn 
kennis van elektrische toestellen uit 
te breiden.

Het OIVO heeft als missie onder-
zoek te voeren naar de gedragingen 
en de praktijken van de consumen-
ten, en deze te vertegenwoordigen 
in verschillende adviescommissies.

CONTACT INFORMATIE

PARTNERS -  ACTIVITEITEN

INTERACTIE TUSSEN DE 
VERSCHILLENDE PARTNERS

Het OIVO stelt zijn competenties ter 
beschikking op het gebied van de 
normalisatie — aangezien het de 
consumenten vertegenwoordigt bij 
verschillende normalisatie-instellin-
gen  — en bij de studies van de con-
sumenten. Het ICEDD bestudeert 
meer specifi ek de technische aspec-
ten van de toestellen, met name de 
analyses van hun levenscycli. De 
ULB coördineert het onderzoek door 
te zorgen voor het theoretische ka-
der en door de controverses met be-
trekking tot de normen te bestude-
ren. 

VERWACHTE RESULTATEN 
EN/OF PRODUCTEN

Het project zal worden afgesloten 
met aanbevelingen betreffende de 
invoering van normen en eco-ont-
werp met het oog op meer effi ciënte 
en een voudig te gebruiken toestel-
len, op verschillende beleidsniveaus 
(regionaal, federaal, Europees, in-
ternationaal). We onderzoeken ook 
in welke mate België een invloed 
kan hebben op de geïdentifi ceerde 
drijfveren en hindernissen, en welke 
maatregelen er zouden kunnen wor-
den genomen om tegelijkertijd het 
ontwerp en het gebruik van elektri-
sche toestellen in België te verbete-
ren. 


