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Vragen: 

1 Is de uitfasering van halogeenlampen voor de 
huishoudens in Europa nog een passende 
wettelijke maatregel? 
Ook na een eerder uitstel van 2 jaar van de uitfasering ( van 01.09.2016 
naar 01.09.2018) is nog allerminst duidelijk dat de LED een passende 
kwalitatieve vervanger voor de halogeenlamp is. Het tegendeel lijkt eerder 
het geval. Dat bleek na de introductie van LED oplossingen met drivers 
met een ontoereikende  levensduur, LEDS met storend blauwlicht en LEDS 
met verontrustend knippergedrag. Drie technische gebreken die slechts 
gedeeltelijk overwonnen zijn en waarvan nieuwe ontwikkelingen nog 
ontoereikend zijn onderzocht op andere kwalitatieve gebreken.   
 

2 Is aangetoond na de uitfasering van de 
gloeilampen dat deze maatregel energie heeft 
bespaard? 
Met de LED ontwikkeling gaat sluipstroomverbruik gepaard van ca. 4kWh 
per jaar per digitaal schakelbaar lichtpunt. Ook IoT ( Internet of Things) 
techniek kan leiden tot het vijfvoudige van deze sluipstromen. Dat laat 
vermoeden dat de beoogde energiebesparing illusionair is en zal worden.  
Het rendement van de meest recente LED-systemen voor huishoudelijke 
toepassing is nauwelijks gelijk aan bestaande fluorescentiebuizen (resp. 
ca. 60-90 lumen/W  t.o.v. ca 70-100 lumen/W).  
Verder moet in compleet energetisch onderzoek meegenomen worden dat 
het zogenoemde “warmteverlies”  van gloeilampen in werkelijkheid een 
warmteopbrengst is in te verwarmen ruimtes.  
Een energieonderzoek met al deze aspecten tussen het bereikte en het 
beoogde resultaat na de wettelijke uitfasering van de gloeilamp is ter 
evaluatie vóór verdere wettelijke stappen noodzakelijk.  

 
3 Leidt de introductie van LED door nieuwe 

toepassingen wel tot de beoogde energie-
besparing? 
Sinds de introductie van digitale lichttechnieken is sprake van een sterke  
toename van lichttoepassingen in de openbare ruimte door city-
beautification, toename van aanstraling van objecten en gebouwen en 
licht-obesitas bij feestdagen. Door de introductie van  IoT zal dat alleen 
maar toenemen.  
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4 Vragen de eerste verontrustende resultaten van 
vergelijkend kwalitatief onderzoek tussen de LED 
en de halogeen gloeilampen niet om krachtige 
uitbreiding van dit onderzoek vóór een verdere 
uitfasering van conventionele lichtbronnen plaats 
vindt? 
De meest recente resultaten in smaaktesten en schoolonderzoeken wijzen 
steeds in de richting van zorgwekkende (kwalitatieve) nevenaspecten van 
LED licht. Onafhankelijk onderzoek, dus los van industriële belangen, moet 
deze bevindingen in een breed en wetenschappelijk gefundeerd kader 
plaatsen. 
Zie artikel 11-2017 “Kunstlicht und Kinder”  in de bijlage. 
 

5 Voor wettelijke maatregelen geldt een 
voorzorgsprincipe. Is dat principe niet ook van 
toepassing nu er kwalitatieve vraagtekens zijn bij 
digitale verlichtingstechniek? 
De Europese richtlijnen voor verlichtingsbronnen en de wettelijke gevolgen 
voor de aangesloten landen hebben de productie bevorderd van digitale  
lichttechnieken. Voor een steeds grotere, hooggevoelige bevolkingsgroep 
levert dat ernstige belemmeringen in hun leefsituatie op. 
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Gezondheidsproblematiek
> veel te weinig onderzoek verricht

Radio Frequentie (RF) – Electro-Magnetische straling - Netvervuiling
electro hypersensitiviteit  al dan niet in combinatie:

chronische pijn
chronische vermoeidheid
slaapproblematiek
stemming verwarring
cognitieve verwarring
hartbewustzijn
tinnitus
huid irritaties

Bron: Dr. Magda Havas november 2016

Trent university Canada

 

  



 

3 
 

6 Moeten bij introductie van de LED techniek in 
supermarkten doorzichtige glasverpakkingen en 
de bescherming van verse producten ook 
aangepast worden? 
Amerikaans onderzoek bij melkproducten toont na 4 uur bestraling met 
LED koud-licht de afbouw van vitamine D aan en smaakverlies. Duits 
onderzoek toont aan dat na 3 x 13 uur bestraling wortelen, appels, en 
honing aan smaakverlies leiden. Verpakking in gekleurd glas tegen bederf 
is waarschijnlijk noodzakelijk. Introductie van LED toepassingen leidt door 
onwetendheid van detaillisten in de voedselbranche nog niet tot 
aanpassingen in verpakking en presentatie van voedsel. 

 
7 Wordt de keuzevrijheid van het individu niet 

onaanvaardbaar aangetast door een dwingende 
beperkende wetgeving en ook nog op basis van 
onvolledige kennis en inzicht? 
Een individuele, goed geïnformeerde burger kan voor de vele 
uiteenlopende toepassingen van licht zelf  tot een afweging komen. 
Generaliserende wetgeving ten behoeve van nieuwe, overhaast op de 
markt gebrachte technische producten staat deze eigen afweging in de 
weg.  
 

8 Wat betekent de introductie van de LED voor de 
recycling en circulariteit van onze economie?  
Na drie generaties half gelukte/mislukte LED lichttechniek is er sprake van 
een beginnende verschuiving in de verwerking van afval van 
lichttechnische producten. Er is nog geen ander recycling beleid voor 
ingebouwde drivers of de complexe samengestelde (nano)emitters in LED 
halfgeleiders (Ga, Al, In, Tb, Mn, P, Se, Cd etc).  
De onverwisselbare inbouw van LED in eindproducten neemt spectaculaire 
vormen aan waardoor recycling  en circulariteit in de toekomst ernstig 
worden bemoeilijkt.  

  
9 Is de terugkeer van wetgeving naar richtlijn 

gewenst?    
In de lichttechniek wordt veel gewerkt met richtlijnen in plaats van normen 
in verband met de pluriforme praktijk. Wetgeving voor burgers met 
betrekking tot lichtmiddelen schiet nu door in de hoop op kwantitatieve 
afname van energieverbruik.  
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10 Waarom worden de gezondheids aspecten van 

EC Directive 2009/125 niet nu geëvalueerd en 
waarom ontbreken deze in een voorgenomen 
evaluatie in 2022?  
In de Explanatory Memorandum van de draft  van 13 November 2017 staat 
onder 6 Repeal  ” The legal basis of /EC Directive 2009/125on the Ecodesign of 
Energy-related Products is Article 114 TFEU (ex Article 95 TEC) (23). The article mentions 
specifically amongst others ‘the establishment and functioning of the internal market’ 
(Art. 114.1) and a high level of protection for ‘health, safety, environmental protection 
and consumer protection, will take as a base’(Art.114.3). 

In de Ecodesign requirements for light sources van de draft van 13 
November 2017 staat onder artikel 10  Revision EN 10 EN: “The Commission 
shall review this Regulation in the light of technological progress and shall present the 
results of that review to the Ecodesign Consultation Forum no later than 1 September 
2022. This review shall inter alia consider:  
− setting more stringent energy efficiency requirements for all light source types, in 
particular for non-LED light source types, and for separate control gears; 
 − setting requirements on lighting control parts;  
− exploring stroboscopic effects; 
− setting requirements on dimming, including the interaction with flicker;  
− substituting the CRI colour rendering metric by a more adequate metric;  
− adequacy of lumen as a stand-alone metric for the quantity of visible light;  
− setting additional resource efficiency requirements for products in accordance with the 
principles of the circular economy.”  

Hoewel in de loop van de uitfasering van de gloeilamp zich bij herhaling 
gezondheidsproblemen hebben aangediend (knipperfrequenties, blue light 
hazard en radio frequenties) worden deze aspecten en de gevolgen van 
het ontbreken van de infrarood bestanddelen niet wetenschappelijk 
getoetst aan de uitgangspunten van de 2009/125 en wordt dit ook in 2022 
niet voorzien. 
 

11 Wordt een sluikmarkt het gevolg van wetgeving 
over gloeilampen? 
In de Ecodesign voor lichtbronnen draft van 13 November 2017 staat onder 
Annex I - 3c de volgende uitzondering: “ ambient temperatures below -30°C or 

above 120°C.” (Halogeen)gloeilampen zijn geschikt onder deze minimale 
temperatuur en zouden langs deze sluikroute toch de Europese markt 
kunnen bereiken. In de USA(Texas) heeft mede om deze pragmatische 
redenen de wettelijke uitfasering van gloeilampen het politiek niet gehaald. 
Met het doorzetten van de verdere uitfasering van zeer succesvolle 
lichtbronnen wordt in Europa een situatie gecreëerd die vergelijkbaar is 
met die op de wietmarkt in Nederland  
 
 
 

  



 

5 
 

12 Mag een politiek besluit een infrarood deel van 
gezond licht uitsluiten in een definitie van licht? 
In de Ecodesign requirements for light sources van de draft van 13 
November 2017 staat onder artikel 2 definities 5:  
'light' means electromagnetic radiation with a wavelength between 380 nm and 780 
nm.”  

Onderstaande tabel laat de verhouding zien tussen zonlicht, (halogeen)-
gloeilampen en led lichtbronnen en de infra rood bestanddelen boven 780 
nm, die hun werking vooral via de huid op de mens hebben.   
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13 Vormen wettelijke maatregelen voor lichtefficiency 
in de huishoudingen van de Europese bevolking 
een adequate aanpak van klimaatverandering? 
In het onderstaande overzicht van de invloed van persoonlijke keuzes op 
het milieu heeft de lampkeuze de geringste impact. Beperking op gebieden 
met grote impact blijven terecht in de persoonlijke vrijheidssfeer en 
gevrijwaard van wettelijke restricties. Zijn wettelijke beperkingen in de  
persoonlijke levenssfeer met de geringste impact opeenswel 
gerechtvaardigd? 

 

 



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Henk Stolk 
 

Mezendreef 2 
2910 Essen Wildert 

Belgiè 
 

Telefoon + 31 6 53 23 16 68 

h.stolk@skynet.be 

 
 
 

 
 

Publicaties 

https://www.ovlnl.nl/component/tags/tag/henk-stolk 
Filosofie voor Duisternis I,II,III en IV 
Hoe verlicht is het licht? 
Wie heeft de kennis voor wetten over licht? 
De bron van de lamp herkennen 
 

Functies 
voorzitter Expertgroep Lichthinder                       NL 
lid arbitrage Gedragscode Lichtberekeningen  NL 
lid werkgroep Menswaardige Techniek                NL 
docent sportveldverlichting HVK                            NL 
directeur Oostendorp Beheer b.v.                           NL 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

  
  

  
  

  

mailto:h.stolk@skynet.be
https://www.ovlnl.nl/component/tags/tag/henk-stolk

