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18 07 2022Vragen van het lid Teunissen PvdD aan R over het

handelsverdrag met Nieuw Zeeland

Aanleiding

De Partij voor de Dieren PvdD heeft op 18 juli jl Kamervragen gesteld naar

aanleiding van het onderhandelaarsakkoord dat de Europese Commissie op 30

juni jl met Nieuw Zeeland bereikt heeft

Uw commentaar op de antwoorden op de Kamervragen is verwerkt en geel

gearceerd in de voorliggende versie

Geadviseerd besluit

Uw akkoord met het verzenden de antwoorden op de Kamervragen aan de Kamer

mede namens minLNV MinLNV heeft op 19 november akkoord gegeven

Kernpunten

Uw commentaar op de antwoorden op de Kamervragen is verwerkt in de

versie die voorligt U gaf aan een paar opmerkingen te hebben en daarna

akkoord te zijn Het betreft tekstuele wijzigingen en een referentie aan het

Coalitie Akkoord

De beantwoording van de vragen heeft vertraging opgelopen De reden

hiervoor is dat voor de interdepartementale afstemming meertijd nodig
was dan gedacht
De voormalige minLNV heeft commentaar geleverd op de Kamervragen
Dit commentaar was verwerkt in de versie die aan u is voorgelegd en

waarbij minLNV heeft ingestemd

Toelichting

De PvdD vraagt onder andere naar de verwachte effecten van het

onderhandelaarsakkoord waaronder emissies uit transport van goederen
en voor de Nederlandse landbouwsector i h k v de stikstofproblematiek
In de beantwoording gaat u onder andere in op vragen over de verwachte

economische milieu en sociale effecten zoals weergegeven in de

Sustainability Impact Assessment SIA die in opdracht van de Commissie

is uitgevoerd
Het betreft een zogenaamd EU only akkoord met alleen afspraken over

handel markttoegang en handel duurzame ontwikkeling Het
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onderhandelaarsakkoord moet nog juridisch worden opgeschoond en

vertaald voordat het aan de Raad ter goedkeuring wordt voorgelegd
• Voor Nieuw Zeeland NZ was het verkrijgen van substantiele

markttoegang op het gebied van viees en zuivel prioritair Hierover is tot

op het laatste moment onderhandeld NZ ziet het akkoord ook als

belangrijke bevestiging van een bondgenootschap in tijden van

geopolitieke spanningen
• Voor NL en de EU relevante punten die in dit akkoord zijn opgenomen

betreffen verlaagde tarieven op industriele goederen verbeterde toegang
tot overheidsaanbestedingen afspraken over digitale handel en een

hoofdstuk over duurzame handel
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