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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 21 februari 1991

Tijdens de Uitgebreide Commissievergadering van de Vaste Commissie
voor de Buitenlandse Handel op 28 januari jl. werden mij door de heer
Van Dis enkele specifieke vragen gesteld over het dumpen van oud
papier en over de wettelijke bescherming van biotechnologische uitvin–
dingen. Tijdens de vergadering heb ik toegezegd schriftelijk te zullen
reageren, hetgeen ik hierbij doe.

Het dumpen van oud papier
Over de export van oud papier uit de VS met behulp van subsidies is

mij niets bekend. Wel is het zo, dat in de VS - maar ook in andere
landen, met name in Duitsland - de aandacht voor gescheiden
inzameling van oud papier de laatste tijd sterk is toegenomen. Dit heeft
geleid tot overschotten, doordat de verwerkingscapaciteit voor oud
papier in deze landen niet evenredig is uitgebreid. Vanuit de VS en
Duitsland is een deel van deze overschotten op de Nederlandse markt
terecht gekomen. Hierdoor is er in Nederland sprake van een negatieve
prijsontwikkeling voor oud papier. Incidenteel wordt een deel van de
bestaande overschotten geëxporteerd naar landen in het Verre Oosten.
Het gaat daarbij overigens om relatief kleine hoeveelheden. De huidige
lage prijs voor oud papier lijkt van tijdelijke aard te zijn. Door het in
gebruik nemen van nieuwe verwerkingscapaciteit in de VS en Duitsland
zal in de komende tijd weer een betere verhouding ontstaan tussen vraag
en aanbod van oud papier.

Biotechnologische uitvindingen
In Brussel wordt gewerkt aan richtlijnen waarin onderzoek op het

terrein van de biotechnologie aan regels wordt gebonden. Ook de
voorwaarden waaronder de resultaten van dat onderzoek mogen worden
toegepast, zijn onderwerp van harmonisatie-voorstellen. Bij al deze
voorstellen staat de veiligheid van mens, dier en milieu centraal.
Wanneer de richtlijn van kracht zal worden is nog niet bekend. De richt–
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lijnen stellen geen beperkingen aan onderzoek of toepassingen op grond
van ethische motieven. De lidstaten zijn vrij in het hanteren van eigen
normen op dit gebied.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Y. C. M. T. van Rooy
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