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Kamerbrief wijzigingen in bijlage A Verdrag van Minamata 

(kwik) 

 

Aanleiding 

De minister van BZ heeft de Tweede Kamer, in het kader van de Rijkswet 

goedkeuring en bekendmaking verdragen, geïnformeerd over wijzigingen in 

bijlage A van het Verdrag van Minamata, inzake kwik. Hierop heeft de commissie 

IenW de minister verzocht om de Kamer uiterlijk 2 december a.s. een toelichting 

op de wijzigingen te doen toekomen en om in het vervolg bij alle nieuwe 

verdragen en verdragswijzigingen toe te lichten wat de betreffende wijziging 

inhoudelijk behelst. Omdat de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse inbreng 

ten aanzien van het Verdrag van Minamata onder uw portefeuille valt, wordt het 

verzoek van de commissie door u beantwoord.  

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd de bijgevoegde brief naar de Kamer te doen uitgaan.  

Kernpunten 

Het betreft wijzigingen van een verdragsbijlage, maart jl. aangenomen door de 

Conferentie van Partijen, die op grond van de Rijkswet goedkeuring en 

bekendmaking verdragen zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal ter kennis 

worden gebracht, maar geen goedkeuring behoeven.  

De wijzigingen betreffen op de eerste plaats het verbod op productie, import en 

export van bepaalde kwikhoudende producten. Het gaat om producten die op 

grond van bestaande EU-wetgeving al niet meer op de EU-markt zijn toegelaten. 

Voor beschikbaarheid op de Nederlandse markt heeft de wijziging van bijlage A 

dus geen gevolgen.  

Daarnaast houden de wijzigingen in bijlage A een uitbreiding in van de in die 

bijlage opgenomen beperkingen van de toepassing van amalgaamvullingen in de 

tandheelkunde, alsmede maatregelen om de risico’s van de resterende toepassing 

te beperken. Ook deze maatregelen zijn onder de EU-wetgeving al langer 

verplicht.  

U geeft in algemene zin aan te bezien hoe u bij toekomstige verdragswijzigingen 

de Kamer optimaal van toelichting kan voorzien.  

Krachtenveld 

In de Kamer bestaat brede steun voor het doel van het verdrag, de uitfasering 

van kwik, een metaal dat als zeer zorgwekkende stof is gekwalificeerd. In de 
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Nederlandse economie is de uitfasering van kwik al zeer ver gevorderd. De in 

maart aangenomen wijzigingen in de verdragsbijlage ontmoeten in Nederland 

geen weerstand.  

Toelichting 

De EU-lidstaten coördineren hun inzet in het kader van VN-verdragen en spreken 

in principe met één stem (EU + lidstaten). De EU-inzet voor de afgelopen 

aanpassing van bijlage A (een verplichting onder het verdrag) was erop gericht de 

beperkingen die het verdrag stelt aan het gebruik van kwik in producten gelijk te 

trekken aan de beperkingen die in de EU gelden (het EU acquis op dit terrein). 

Verdergaande beperkingen zonder impact assessment wilden de EU en lidstaten 

voorkomen. De beperking van het gebruik van kwik in producten in de EU is 

gebaseerd op impact assessments die uitwijzen voor welke producten die de 

samenleving nodig heeft kwik nog onmisbaar is (om technische en/of 

economische redenen) dan wel vervangbaar door een minder gevaarlijke stof.  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 

Niet van toepassing. 
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