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Gloeilampverbod uit 2009 was ‘een grote
zwendel’
Het gloeilampverbod dat in 2009 van kracht werd was ‘een grote zwendel’. Alhoewel het verbod werd
gepresenteerd als een milieumaatregel, lobbyde elektronicafabrikant Philips achter de schermen samen
met Greenpeace om hele andere redenen voor het verbod. Het bedrijf hoopte dat dit de verkoop van
spaarlampen ten goede zou komen.

Nieuw seizoen Haagse Lobby begint donderdag

De pogingen van Philips en Greenpeace om het verbod door de Tweede Kamer te lozen staan centraal in
de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Haagse Lobby. In dit wekelijkse programma kijkt
presentator Rick Nieman naar de verborgen belangen achter politieke kwesties. Vandaag was Nieman te
gast bij WNL Op Zaterdag op NPO Radio 1 om over de nieuwe reeks te praten.

Nieman sprak voor Haagse Lobby met voormalig Tweede Kamerleden Boris van der Ham (D66) en
Mariko Peters (GroenLinks), de twee Kamerlieden die in 2007 met succes een motie indienden om de
gloeilamp te verbieden.

Spaarlamp bleek giftig

Volgens Nieman voelt Van der Ham zich nu “voor het karretje gespannen” van Greenpeace en Philips.
Alhoewel Van der Ham nog steeds vindt dat het verbod voordelen heeft, zou hij de zaken nu anders
aanpakken, zegt de D66’er in Haagse Lobby.

Dat de motieven van Phillips niet helemaal zuiver waren blijkt volgens Nieman uit het feit dat het bedrijf
nog steeds gloeilampen produceert voor de Aziatische en Afrikaanse markt. Ironisch genoeg bleek de
spaarlamp ook niet goed voor het milieu: in de lampen was het zeer giftige kwik verwerkt.

Minister werkte zelf bij Philips

De rol van toenmalig minister Jacqueline Cramer (PvdA), die als hoogleraar milieumanagement twee jaar
gedetacheerd was bij Philips, komt in Haagse Lobby uitgebreid aan bod. Cramer vertelde aan Nieman dat
toen het verbod op de politieke agenda kwam, bellen met de Philipstop “het eerste was wat ze deed”. “Als
die hadden gezegd: ‘het heeft geen zin, we zijn er niet voor’ dan was het toch gestrand”, zou Cramer
volgens Nieman gezegd hebben.

Elsevier-journalist Syb Wynia heeft in Haagse Lobby geen goed woord over voor het politieke gekonkel
rondom het verbod. “Als ik heel gemeen word dan zeg ik dat het een grote zwendel geweest is”, aldus
Wynia, die sprak van “naïeve politici die zich laten lenen voor malicieuze zaken”.
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Kijk aanstande donderdag naar Haagse Lobby: 21:20 op NPO2.

 

Door: Eric van den Berg
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Reageer op dit bericht

https://www.npo.nl/haagse-lobby-tv/POW_03347261


Dinsdag in Goedemorgen Nederland

Oud-verslaggever Koninklijk Huis Jan-Kees Emmer over het bezoek van Koning Willem-
Alexander aan de slachtoffers van orkaan Irma.
Mediadeskundige Angela de Jong over een nieuw seizoen van Spoorloos waarin Derk Bolt
uitgebreid verslag doet van zijn ontvoering in Colombia.

Dinsdag van 7:10 tot 9:00
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Vannacht in 't Wordt Nu Laat

Vannacht schuift Jeangu Macrooy aan bij Evelien de Bruijn. Hij scoort momenteel een dikke hit met
‘High On You’. Benieuwd hoe dat live klinkt? Luister dan om middernacht naar ’t Wordt Nu Laat op NPO
Radio 2.

Vannacht om 0.00 uur op 
VIDEO: tranen van vreugde bij landing evacués Sint-Maarten

Meer dan honderd evacués afkomstig van het eiland Sint-Maarten landden eerder vandaag op het
vliegveld van Eindhoven. Zij werden naar Nederland gebracht in een militair…

Lees meer
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Deze supermarkt moet gebarricadeerd worden om plunderaars te stoppen

Presentator Ewout Genemans, die voor WNL verslag doet van de nasleep van de orkaan Irma die vorige
week over Sint Maarten trok, is inmiddels op…

Lees meer

 
Asielzoeker Hussein K. bekent moord op 19-jarige Duitse student

Een asielzoeker heeft de moord bekend op de Duitse studente Maria Ladenburger. “Ik wil me bij de
familie verontschuldigen”, zei hij vandaag in de rechtszaal….

Lees meer

 
Meisje (15) in rolstoel mishandeld door groep jongens

Een groep jongens heeft vandaag in het Zeeuwse Biggekerke een vijftienjarig meisje in een rolstoel
mishandeld. Dat meldt de politie op haar site. Een ander…

Lees meer

 
Quinsy Gario op plaats gezet na verwijten aan adres mariniers Sint-Maarten

Alex Kranenburg, communicatieadviseur bij de Koninklijke Marine, heeft op Twitter uitgehaald naar
activist Quinsy Gario. Volgens Kranenburg heeft Gario ‘gemakkelijke en vage verwijten’ op social…

Lees meer

 
Baudet troost bejaarde buurvrouw met bosje bloemen na bekladding deur

Thierry Baudet heeft zojuist zijn buurvrouw op een bosje bloemen getrakteerd. De Forum voor
Democratie-lijsttrekker wilde haar troosten nu hun gemeenschappelijke deur voor de tweede…

Lees meer
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Tientallen honden en pups verwaarloosd: natte hokken en vol vlooien

De politie in Oost-Brabant heeft vorige week 23 honden in beslag genomen. De hulpeloze beestjes zaten
in natte en vieze hokken en zaten onder vlooien…

Lees meer

 
Bizarre taferelen in azc’s: dit gebeurt er met Eritrese vrouwen

Bizarre taferelen in azc’s, waar Eritrese vrouwen slachtoffer zijn van het zogenoemde
‘duivelsuitdrijvingsritueel’. Medewerkers van het COA zijn enorm bezorgd over de vrouwen, omdat ze…

Lees meer

 
Hillary Clinton nooit meer presidentskandiaat

Hillary Clinton gaat “nooit meer” meedoen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat zei de
politica in een interview met de Amerikaanse nieuwszender CBS. Bij de afgelopen…

Lees meer

 
Zoon Bin Laden werkt aan wederopstanding: ‘Aanslagen in Londen, Parijs en Washington’

Hamza Bin Laden werkt in de schaduw aan de wederopstanding van Al-Qaeda en Islamitische Staat.
Precies zestien jaar na de aanslagen op het WTC in…

Lees meer

 
Jongen (14) slaat hard op billen van moeder met kind

De politie heeft gisteren een 14-jarige jongen op heterdaad betrapt. De tiener vond het nodig om een
moeder, die samen met haar kind door Tilburg…

Lees meer

 
Huis FvD-leider Thierry Baudet opnieuw besmeurd

Het huis van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet in Amsterdam is dit weekend opnieuw
besmeurd. Dat meldt De Telegraaf. Op de deurmat van de politicus…

Lees meer
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Goedemorgen Nederland
Boswachters helemaal klaar met loslopende honden: vanaf nu 100 euro boete

Boswachters in de regio Utrecht hebben het helemaal gehad met loslopende honden in natuurgebieden. De
honden zouden verantwoordelijk zijn voor tientallen dodelijke aanvallen op wilde…

Lees meer

 

Goedemorgen Nederland
Een op vijf zaken nooit voor rechter: “Dit is zeer ernstig”

Het Openbaar Ministerie krijgt steeds minder verdachten veroordeeld. Dat blijkt uit cijfers die het CBS
vanochtend publiceerde. Een op de vijf zaken wordt bij voorbaat…

Lees meer

 
Belgische vrouw vermoordt zoon (10) met bijl

Vanochtend vond er een groot drama plaats in de buurt van het Belgische Luik, niet ver van Maastricht
vandaan. Daar vermoordde een vrouw haar 10-jarige…
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Lees meer
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Jongens belagen vrouw nadat ze stopt om hen te helpen
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Dinsdag in Goedemorgen Nederland

Oud-verslaggever Koninklijk Huis Jan-Kees Emmer over het bezoek van Koning Willem-
Alexander aan de slachtoffers van orkaan Irma.
Mediadeskundige Angela de Jong over een nieuw seizoen van Spoorloos waarin Derk Bolt
uitgebreid verslag doet van zijn ontvoering in Colombia.

Dinsdag van 7:10 tot 9:00

https://wnl.tv/2017/09/10/belgische-vrouw-vermoordt-zoon-10-bijl/
https://wnl.tv/2017/09/09/gloeilampverbod-2009-was-grote-zwendel/
https://wnl.tv/2017/09/09/video-omstanders-moedigen-agressievelingen-aan-jongetje-gruwelijk-mishandelen/
https://wnl.tv/2017/09/10/jongens-belagen-vrouw-nadat-stopt-om-helpen/
https://wnl.tv/2017/09/11/bizarre-taferelen-azcs-gebeurt-er-eritrese-vrouwen/
https://wnl.tv/2017/09/11/quinsy-gario-op-plaats-gezet-verwijten-aan-adres-mariniers-sint-maarten/
https://wnl.tv/programmas/t-wordt-nu-laat/
https://wnl.tv/programmas/goedemorgen-nederland/
https://wnl.tv/programmas/goedemorgen-nederland/
https://wnl.tv/programmas/goedemorgen-nederland/
https://wnl.tv/programmas/goedemorgen-nederland/


Vannacht in 't Wordt Nu Laat

Vannacht schuift Jeangu Macrooy aan bij Evelien de Bruijn. Hij scoort momenteel een dikke hit met
‘High On You’. Benieuwd hoe dat live klinkt? Luister dan om middernacht naar ’t Wordt Nu Laat op NPO
Radio 2.

Vannacht om 0.00 uur op 

WNL Op Zaterdag gemist?



9 september 2017

WNL op Zaterdag

2 september 2017

WNL op Zaterdag

26 augustus 2017

WNL op Zaterdag

Toon meer

https://wnl.tv/gemist/wnl-op-zaterdag-201709091400/
https://wnl.tv/gemist/wnl-op-zaterdag-201709021400/
https://wnl.tv/gemist/wnl-op-zaterdag-201708261400/
https://wnl.tv/programmas/wnl-op-zaterdag/


Volg ons op:
Link succesvol gekopieerd!
https://wnl.tv/gemist/wnl-op-zaterdag-201708261400/
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