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Lijst van vragen- individueel 
 

Fractie : SP 

Inlognaam : lunp2201 

Kamerstuknummer : 22343-273 

Vragen aan : Regering 

Commissie : Infrastructuur en Milieu 

 

Nr Vraag Blz.

van tot

1 Kunt u aangeven wat de meetresultaten zijn van metingen naar bewust toegevoegde 
bestrijdingsmiddelen in containers in Duitsland, zoals diezijn gepresenteerd in Hamburg 
tijdens de International Workshop "How to handle Import Container safely"  "Sicherer 
Umgang mit Importcontainern" op 7 December  2011? 

0

2 Kunt u het verschil in uitkomsten van de meetresultaten uit de actie Tegengas en die uit 
metingen in Duitsland en Zweden verklaren? Hoe kan het dat in Duitsland veel hogere 
percentages gegaste containers vinden?  

0

3 Heeft u ook in Nederland de verschuiving waar genomen van toegepaste 
bestrijdingsmiddelen ter ontsmetting van containers, zoals die ook in Zweden en Duitsland 
wordt geconstateerd, (bijvoorbeeld toename in gebruik van 1,2, dichloorethaan naar 35% en 
Benzeen naar 30%)? Zo nee, hoe verklaart u dat? Zo ja welke verschuiving constateert u en 
welke conclussie trekt u daar uit? 

 

0

4 Kunt u aangeven hoeveel patienten er geregistreerd  zijn in Duitsland als gevolg van 
blootstelling aan bestrijdingsmiddelen uit gegaste containers? Hoe verhouden die getallen 
zich tot het aantal patienten in Nederland en hoe verklaart u de verschillen? 

 

 

 

0

5 Wat is binnen de door u geconstateerde verbetering in de totale keten de bijdrage van 
minder onnodig en overmatig gassen van containers in landen van herkomst zoals bedoeld 
in de moties Poppe Boelhouwer?   

1

6 Bedoelt u met de zin "Het op gassen controleren en, indien nodig, apart zetten van 
miljoenen containers zal tot oponthoud in de havens leiden met als gevolg een negatieve 
invloed op de marktpositie van Nederlandse havens en alle betrokken partijen ten opzichte 
van buitenlandse havens." dat u handelsbelangen boven belangen van milieu en 
volksgezondheid stet? Zo nee, wat bedoelt u dan wel?  

2

7 Welke inspanningen verricht u om internationaal met de concurrerende havens te komen tot 
een gezamenlijke aanpak van onnodig en overmatige gassing van containers en de 
wetsovertredingen die met gegaste containers worden gepleegd? 

2

8 Als u geen containers wilt ophouden in de haven, op welke wijze creert u dan het in de 
moties Poppe Boelhouwer gewenste schokeffect naar landen van herkomst teneinde ze daar 
te doordringen van het feit dat wij hier niet gediend zijn van overmatig en onnodig gegaste 
containers en het overtreden van onze wetten en regels aangaande gassing van containers? 

2

9 Bent u bekent dat er in Nederland bedrijven zijn die bewust leverancier de opdracht geven 
omte gassen maar vooral niet als gegast  te etiketeren? Zo ja, hoe gaat u handhavend 
optreden tegen deze bedrijven? 

2
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10 Op welke wijze en door wie worden de cotroles in de havens voortgezet? Hoeveel 
containers worden door hen gecontroleerd en op grond van welke protocollen en 
selectiecriteria? 

3

 

 

 


