
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2022–2023 Aanhangsel van de Handelingen 

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

204 

Vragen van het lid Haverkort (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur 
en Waterstaat over het bericht «Nederland is kampioen plastic afval 
exporteren, Plastic Soup Foundation wil een verbod» (ingezonden 
14 september 2022). 

Mededeling van Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) 
(ontvangen 6 oktober 2022). 

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Nederland is kampioen plastic afval 
exporteren, Plastic Soup Foundation wil een verbod»?1 

Vraag 2
Wat is uw reactie op de uitkomst van het onderzoek van Plastic Soup 
Foundation dat Nederland binnen de Europese Unie het meeste plastic afval 
naar landen daarbuiten vervoert, zoals Indonesië en Vietnam? 

Vraag 3
Hoe verklaart u dat Nederland ruim 200 miljoen kilo plastic afval naar landen 
buiten de Europese Unie exporteert? Zijn er naast Indonesië en Vietnam nog 
andere landen waar Nederland plastic afval naartoe verscheept? 

Vraag 4
Wat is uw reactie op de stelling uit het artikel dat minder dan 50 procent van 
de plastic verpakkingen in Nederland gerecycled wordt? 

Vraag 5
Wat is uw reactie op een exportverbod op plastic afval? 

Vraag 6
Wat is uw reactie op de stelling in het artikel dat chemische recycling de 
norm dient te worden? 

1 Eenvandaag, 9 september 2022; https://eenvandaag.avrotros.nl/item/nederland-is-kampioen-
plastic-afval-exporteren-plastic-soup-foundation-wil-een-verbod/.
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Vraag 7
Hoe stimuleert u bedrijven om te investeren in innovatieve recycletechnie-
ken? 

Vraag 8
Kunt u aangeven in welke mate hergebruik van plastic afval in Nederland 
ervoor zorgt dat op het gebruik van olie en gas als grondstof bespaard kan 
worden? 

Mededeling 

Hiermee informeer ik u dat de Kamervragen van het lid Haverkort over het 
bericht «Nederland is kampioen plasticafval exporteren, Plastic Soup 
Foundation wil een verbod» (kenmerk: 2022Z16947) niet binnen de gebruike-
lijke termijn beantwoord kunnen worden. Redenen hiervoor zijn het vergaren 
van de benodigde informatie bij onder andere de Inspectie voor Leefomge-
ving en Transport en de benodigde afstemming in de beantwoording met de 
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zij heeft 
een aantal vragen ontvangen over hetzelfde onderwerp van het lid Van der 
Lee (kenmerk: 2022Z16948). 
Ik streef ernaar u de antwoorden zo spoedig mogelijk te doen toekomen
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