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Beantwoording Kamervragen over de export van plastic 
afval 

 

Aanleiding 
De Kamerleden Haverkort (VVD) en Van der Lee (GL) hebben op 14 september 
schriftelijke vragen gesteld aan u en aan de minister van BHOS over de export 
van plastic afval naar Indonesië, naar aanleiding van een rapport van Plastic Soup 
Foundation (zie bijlage) en een bericht van EenVandaag hierover. 
Het rapport bericht over de negatieve gevolgen in Indonesië voor milieu en 
gezondheid als gevolg van de export uit Nederland van plastic afval naar dit land, 
terwijl EenVandaag daarnaast ook berichtte over chemische recycling als 
alternatieve vorm van verwerking van plastic afval in Nederland. 
De Kamerleden vragen naar uw reactie op dit onderzoek, of u (net als Plastic 
Soup Foundation) voor een exportverbod van plastic afval bent en wat u eraan 
doet om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. 

Geadviseerd besluit 
Graag uw akkoord op: 
• de beantwoording van de vragen van het lid Haverkort (VVD) aan u; 
• de beantwoording mede namens u van de vragen van het lid Van der Lee (GL) 

aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 

Kernpunten 
De beantwoording van de vragen richt zich op de bestaande regelgeving en het 
handhavingsbeleid omtrent het begrenzen van de export van dit soort afval en de 
aanscherping hiervan in de huidige herziening van de Europese Verordening 
Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Verder wordt het streven naar het vergroten 
van de Europese afvalverwerkingscapaciteit genoemd en investeringen in 
innovatieve recycletechnieken. 

Krachtenveld 
Behalve met BZ zijn de antwoorden afgestemd met de ILT (vanwege hun taak bij 
de inspectie van exportartikelen) en EZK (de vraag over stimulering van 
innovatie). 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Geen 
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Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Beantwoording Kamervragen 
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’ 

Kamerbrief, door u te 
ondertekenen  

2 Beantwoording Kamervragen 
van het lid Van der Lee 
(GroenLinks) aan de minister 
voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking 
over het op grote schaal 
dumpen van plastic afval in 
landen als Vietnam & Indonesië 
door Nederland. 
 

Kamerbrief die wordt 
ondertekend door de minister 
van BHOS en mede namens u 
verzonden 

3 Een neokoloniaal 
plasticschandaal – Nederland 
speelt hoofdrol in internationale 
handel in plasticafval 

Het rapport van Plastic Soup 
Foundation waarover de 
Kamervragen zijn gesteld 

 
 


