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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z10463
Vragen van de leden Amhaouch en Geurts (beiden CDA) aan de Ministers
van Buitenlandse Zaken, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de vernietiging van
Hollandse uien in Hongarije (ingezonden 24 mei 2019).
Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Schandalige actie Hongaarse overheid om
vernietiging Hollandse uien»?1
Vraag 2
Op welke manier is er contact geweest met de Hongaarse autoriteiten
hierover en wat is de uitkomst van dit contact? Indien er geen contact is
geweest, bent u bereid dit voorval te adresseren?
Vraag 3
Doen de Hongaarse autoriteiten zelf onderzoek naar dit voorval?
Vraag 4
Waarom handelt de Hongaarse overheid volgens u op deze manier, terwijl de
leverancier naar eigen zeggen al 20 jaar zonder problemen aan Hongarije
levert?
Vraag 5
Is de vrachtwagen door de Hongaarse douane of een andere dienst van de
weg gehaald?
Vraag 6
Hoeveel tijd heeft er gezeten tussen het van de weg halen van de vrachtwagen en het vernietigen van de uien?
Vraag 7
Wat vindt u ervan dat perfect voedsel naar de vergisting wordt gebracht? Zijn
hier meer gevallen van bekend met Nederlands voedsel in Europa?
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https://www.agf.nl/article/9105851/schandalige-actie-hongaarse-overheid-om-vernietiginghollandse-uien/
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Vraag 8
Zijn er Europese of nationale regels van toepassing op deze casus? Zo ja,
welke?
Vraag 9
Is het correct dat dit voorval op basis van Hongaarse wetgeving heeft kunnen
plaatsvinden?
Vraag 10
Op welke manier wijken de Hongaarse labeling voorschriften af van Europese
afspraken?
Vraag 11
Is het een Europese regeling dat bij het ontbreken van een sticker de lading
direct wordt vernietigd? Indien dat het geval is, wat is de achterliggende
gedachte daarbij?
Vraag 12
Bestaat er binnen de regels ruimte om een fout als het ontbreken van de
stickers op big-bags terwijl de vrachtbrieven en weegbonnen wel kloppen,
zoals hier het geval was, te herstellen?
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