
Geachte dames en heren ministers, 
Hartelijk welkom op deze Raad van de Europese Unie voor milieu in .... Ik ben
blij u als milieuminister van uw Europese land te mogen verwelkomen, want
we hebben vandaag een belangrijk punt op de agenda. 

Jaarlijks worden in alle winkels in de Europese Unie zo’n 100 miljard plastiek
zakjes verspreid. Bijna 8 miljard daarvan belanden op straat of in het water.
Dat noemen we ‘zwerfvuil’. 

We moeten dringend iets doen aan dit plastiekafval in onze leefomgeving en
de vervuiling van het ‘milieu’. Daarom stelt de Europese Commissie voor om
een verbod in te voeren op plastiek zakjes in de winkel.

De Europese Commissie mag deze wet niet zomaar opleggen aan de landen.
Daarvoor moeten de landen hun akkoord geven. Als de meerderheid van de
landen ‘akkoord’ gaat, dan wordt dit een Europese wet. De Europese
Commissie zal dit dan verplichten en controleren. Als de meerderheid ‘niet
akkoord’ gaat, wordt dit geen Europese wet.

Voorstel van de Europese Commissie 

1. Vraag aan de groep: “Hoeveel ministers zitten er effectief rond de tafel vandaag?” en
“Hoeveel stemmen zijn er dan nodig voor een meerderheid?” (Noteer dit op notitieblad)

2. Zeg: “Jij bent de minister van je land. Jij vertegenwoordigt dat land en die mening. Die
heb je van de regering van jouw land meegekregen om hier te verkondigen.” 

3. Zeg: “Lees de argumenten van jouw land, die je vindt op het blad dat voor je ligt, even
door.”

4. Zeg: “Ik laat jullie een voor een aan het woord en zal de mening van je land noteren. Lees
de mening van jouw land voor die je vindt op het blad dat voor je ligt.”



België

Goeiedag 
 Bonjour 

 Guten Tag

Inwoners: 11,7 miljoen
Oppervlakte: 30 528 km² 
Taal: Nederlands, Frans, Duits

België laat mensen in de winkel 2 EURO extra betalen voor een plastiek
zakje. 

Ze zullen dan gaan twijfelen en er vaak geen meer kopen. 

Maar een totaalverbod gaat te ver.

België gaat niet akkoord. 



In Bulgarije worden het meest herbruikbare plastiek zakken gebruikt in
de hele Europese Unie. 

Als alle plastiek zakken worden verboden, verliezen winkeliers
inkomsten. 

Ze verdienen geld door deze zakken te verkopen.

Bulgarije gaat niet akkoord.

Bulgarije
Inwoners: 7,2 miljoen
Oppervlakte: 110 996 km² 
Taal: Bulgaars

Zdrasti



Cyprus

 Yasou  

Inwoners: 1,2 miljoen
Oppervlakte: 9 251 km² 
Taal: Grieks, Turks

Veel van dit plastiekafval komt in het water terecht.  
 
Regelmatig liggen de stranden van Cyprus vol plastiek.  
 
Dit verbod is de enige oplossing om dit snel aan te pakken.

Cyprus gaat zeker akkoord!   



 Hejsa  

Denemarken
Inwoners: 5,8 miljoen
Oppervlakte: 43 098 km² 
Taal: Deens

In ons land moeten de inwoners extra betalen voor een zakje.  
Daardoor gebruikt een Deen slechts vier zakjes per jaar!  
 
Samen met Luxemburg en Ierland gebruiken we het minst aantal zakken
van heel de Europese Unie. 
 
Deze landen zijn klein, maar door een Europese wet moeten grote
landen ons voorbeeld volgen.

Denemarken gaat zeker akkoord.



Duitsland

  Guten Tag

Inwoners: 83,2 miljoen
Oppervlakte: 357 569 km² 
Taal: Duits

De bescherming van het milieu is heel belangrijk.  
 
Maar we moeten afval sorteren en er nieuwe producten van maken.  
 
Laat ons de winkels verplichten enkel herbruikbare plastiek zakken aan
te bieden. 
 
Maar met dit verbod gaat Duitsland niet akkoord.



Estland

Tere

Inwoners: 1,3 miljoen
Oppervlakte: 45 336 km² 
Taal: Ests

Estland heeft veel bossen die we graag proper houden.  
 
In ons land worden enorm veel plastiek zakken gebruikt.  
 
Dit Europese verbod is de beste manier om het probleem van zwerfvuil
aan te pakken.

Estland gaat akkoord.  



Finland

Hei 

Inwoners: 5,5 miljoen
Oppervlakte: 338 411 km² 
Taal: Fins, Zweeds

Finland heeft heel veel bossen.  
 
Door dit verbod zal men misschien papieren zakken gebruiken.  
 
Papier wordt gemaakt van hout. Men zal dus bomen omhakken. Dat is
ook niet goed voor het milieu.  
 
Laat ons de winkels verplichten om stevige zakken uit te delen.

Finland gaat niet akkoord. 



Frankrijk

 Bonjour  

Inwoners: 67,3 miljoen
Oppervlakte: 551 500 km² 
Taal: Frans

Plastiek zakjes zijn een ramp voor het milieu! 
 
Acht miljard van deze zakjes eindigt in de rivieren en oceanen.  
 
We zien vaak veel plastiek drijven aan onze stranden.  
 
Frankrijk gaat helemaal akkoord.



Griekenland

 Yasou

Inwoners: 10,7 miljoen
Oppervlakte: 131 957 km² 
Taal: Grieks

Onze fabrieken van plastiek zakken zouden grote opbrengsten
verliezen.  
 
Als deze fabrieken sluiten, verliezen veel mensen hun werk. 
 
De economie van ons land heeft het moeilijk.  
 
Griekenland gaat niet akkoord. 



Hongarije

Szia

Inwoners: 9,7 miljoen
Oppervlakte: 93 012 km² 
Taal: Hongaars

In Hongarije gebruiken we jaarlijks 466 plastiek zakken per persoon!  
 
Oudere mensen kunnen niet alles in één kartonnen doos dragen. 
 
Laat de mensen in de winkel 1 EURO extra betalen voor een plastiek zak.  
 
Met een volledig verbod gaat Hongarije niet akkoord.



Ierland

Dia Dhuit

Inwoners: 4,9 miljoen
Oppervlakte: 69 947 km² 
Taal: Iers, Engels

Samen met Denemarken en Luxemburg geven we het goede voorbeeld.  
 
Jaarlijks gebruikt een inwoner van Ierland maar 18 plastiek zakken.  
 
Het is niet eerlijk dat in andere landen meer dan 400 zakken per
inwoner worden gebruikt.  
 
Alle Europese landen moeten de vervuiling samen aanpakken.  
 
Ierland is zeker akkoord!



Italië

 Ciao

Inwoners: 60,5 miljoen
Oppervlakte: 302 073 km² 
Taal: Italiaans

Zakken helpen om het gewicht van de aankopen te verdelen.

Alles in één doos of grote zak dragen, is slecht voor onze rug. 

Laat ons hoge geldboetes geven aan mensen die afval op straat gooien.

Maar met dit verbod gaat Italië niet akkoord.  



Kroatië

 Bok

Inwoners: 4,1 miljoen
Oppervlakte: 56 594 km² 
Taal: Kroatisch

Om lidstaat te worden, moest Kroatië alle Europese wetten overnemen.  
 
Dit is een verandering teveel. Onze winkeliers zouden in opstand
komen. 
 
Kroatië gaat niet akkoord.



Letland

Sveiki 

Inwoners: 1,9 miljoen
Oppervlakte: 64 586 km² 
Taal: Lets

Elke Europeaan gebruikt ongeveer 200 plastiek zakken per jaar, maar in
Letland is dat bijna 400. 
 
We moeten dringend iets doen aan het afvalprobleem.  
 
Met dit Europees verbod, vermindert het plastiek afval tegen het jaar
2019 met 80% ! 
 
Letland gaat akkoord.



Litouwen

Labas 

Inwoners: 2,7 miljoen
Oppervlakte: 65 284 km² 
Taal: Litouws

Plastiek is erg vervuilend.  
 
Litouwen ligt aan de Oostzee.  
 
We zien vaak dat meeuwen of zeehonden verstrikt geraken in plastiek of
het opeten en sterven. 
 
Litouwen gaat akkoord.



Luxemburg

 Bonjour 
 Guten Tag

Inwoners: 0,6 miljoen
Oppervlakte: 2 586 km² 
Taal: Frans, Duits, Luxemburgs

Onze bevolking moet voor plastiek zakken betalen.   
 
Zo hebben wij samen met Denemarken het minst plastiek afval.   
 
Laat alle Europeanen vanaf nu 2 EURO extra betalen voor een plastiek
zak.   
 
Maar met een volledig verbod gaat Luxemburg niet akkoord.



Malta

Bongu 

Inwoners: 0,5 miljoen
Oppervlakte: 316 km² 
Taal: Maltees, Engels

Heel veel van het plastiek afval komt in zee terecht.  
 
Malta is het kleinste land van de Europese Unie. 
 
Als eilandje in de Middellandse Zee, hebben we van alle lidstaten
misschien wel het meest last van de vervuiling.  
 
Malta gaat akkoord.



Nederland

Goeiedag  

Inwoners: 17,5 miljoen
Oppervlakte: 41 543 km² 
Taal: Nederlands

Plastiek zakken kunnen handig zijn als we ze steviger maken.  
 
Laat de mensen 2 EURO betalen voor een plastiek zak.   
 
Zo zullen ze er niet steeds een nieuwe kopen in de winkel. 
 
Nederland gaat niet akkoord.



Oostenrijk

  Guten Tag

Inwoners: 8,8 miljoen
Oppervlakte: 83 878 km² 
Taal: Duits

Vervuiling verschilt van land tot land.  
 
Daarom moeten de lidstaten zelf kunnen beslissen.  
 
Sommige lidstaten laten mensen extra betalen en andere kiezen voor
een volledig verbod. 
 
Oostenrijk gaat niet akkoord.



Polen

Czesc 

Inwoners: 38,5 miljoen
Oppervlakte: 312 679 km² 
Taal: Pools

In Polen worden veel plastiek zakken gebruikt.  
 
Plastiek zakken beschermen goed tegen de regen. 
 
En als iets lekt, loopt het niet uit de zak.  
 
Polen gaat niet akkoord.



Portugal

Olá 

Inwoners: 10,3 miljoen
Oppervlakte: 92 227 km² 
Taal: Portugees

Onze winkeliers krijgen steeds minder mensen op bezoek.  
 
We mogen het hen niet nog moeilijker maken. 
 
Door gratis plastiek zakken kopen de mensen meer. 
 
Portugal gaat niet akkoord.



Roemenië

Ola

Inwoners: 21,3 miljoen
Oppervlakte: 238 398 km² 
Taal: Roemeens

In Roemenië is veel armoede in vergelijking met andere Europese
landen.  
 
Eerst moet de Europese Unie die problemen oplossen en pas daarna
kunnen we het milieu aandacht geven.  
 
Roemenië gaat niet akkoord.



Slovenië

Zivijo

Inwoners: 2,1 miljoen
Oppervlakte: 20 273 km² 
Taal: Sloveens

In Slovenië gebruikt iedere inwoner jaarlijks meer dan 460 plastiek
zakken. Veel te veel! 
 
Dit verbod is een grote stap in de goede richting. 
 
Laat ons samen, via de Europese Unie, het milieu beschermen. 
 
Slovenië gaat akkoord.



Slovakije

Ahoj

Inwoners: 5,4 miljoen
Oppervlakte: 49 035 km² 
Taal: Slovaaks

Slovakije is één van de landen waar het meest plastiek zakken gebruikt
worden.  
 
Er zijn nu veel te grote verschillen tussen alle 28 lidstaten. 
 
Via deze Europese wet worden alle landen hetzelfde behandeld. 
 
Slovakije gaat akkoord.



Spanje

Hola

Inwoners: 47,3 miljoen
Oppervlakte: 505 983 km² 
Taal: Spaans

De jongeren in Spanje vinden geen werk. 
 
Door dit verbod zullen nog meer winkels en fabrieken verdwijnen.  
 
De werkloosheid wordt dan nog groter. 
 
Spanje gaat niet akkoord.



Tsjechië

Ahoj 

Inwoners: 10,7 miljoen
Oppervlakte: 78 871 km² 
Taal: Tsjechisch

Om plastiek zakken te maken, worden grondstoffen gebruikt.  
 
Daarmee moeten we zuinig zijn, want grondstoffen zijn niet oneindig.  
 
Daarom is het beter om zakken, gemaakt uit stevig materiaal, te
gebruiken.

Tsjechië gaat akkoord.



Plastiek zakjes bewijzen gemiddeld 20 minuten hun nut, maar hebben
1.000 jaar nodig om in de natuur volledig afgebroken te worden. 
 
Sommige zeeën zijn veranderd in een echte ‘plastiek soep’.  
 
Milieuproblemen stoppen niet bij de grens.  
 
Afval is duidelijk een Europees probleem. 
 
We zijn allemaal lidstaten van de Europese Unie, dus we moeten
allemaal samen plastiek zakken verbieden! 
 
Zweden gaat akkoord.

Zweden

Hej

Inwoners: 10,2 miljoen
Oppervlakte: 447 424 km² 
Taal: Zweeds


