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Aan de Voorzitter van de Cie. I&M van de  

Tweede Kamer der Staten-Generaal  
Postbus 20018 

2500 EA Den Haag 

 
 

ons kenmerk RN-1204 

datum 11 april 2012 

onderwerp statiegeld    

 

 

 
Geachte voorzitter, 
 

Hierbij sturen wij u ons commentaar op de notities van het Ministerie I&M die 

gistermiddag zijn verzonden ten behoeve van het VAO Afval en Grondstoffen van 

morgenmiddag. Wij constateren een –ongepaste- tijdsdruk waardoor wij helaas 

moeten volstaan met een kort en puntsgewijs commentaar op hoofdlijnen.   

 
De kostenvergelijking Statiegeld  - Plastic Heroes 
 

De procedure van de kostenvergelijking deugt niet. De kostenvergelijking zou moeten 

gebeuren in één studie, waarin geen strijdige aannames worden gebruikt en voor beide 

systemen dezelfde meetlat wordt gehanteerd. Daarbij kan worden opgemerkt dat de 

procedure die wordt beschreven in de verantwoordingsbrief van de WUR een procedure 
is met peer-reviews en externe beoordeling die nog moet plaatsvinden (juni 2012).     

 

1. De nieuw gepresenteerde kostenanalyse van het statiegeldsysteem laat zien: 

 De onzekerheid rond deze kostenanalyse blijkt zeer groot: ten opzichte van de 

‘definitieve versie’ van 22 maart 2012 heeft de versie van twee weken later 
maar liefst 11 van de 15 kostenposten gewijzigd en 2 posten toegevoegd. 

 De ‘maximum-kosten-variant’ rekent met een absurd lage opbrengst van de 

gebaalde PET-flessen (lager dan de huidige opbrengst van PlasticHero-PET). 

 Zelfs de ‘minimum-kosten-variant’ rekent met een opbrengst van de gebaalde 

PET-flessen die lager is dan de feitelijke huidige opbrengst. Alleen al daardoor 

schat de minimum-kostenvariant de kosten van het statiegeldsysteem te hoog 
in.    

 Ook diverse andere kostenposten zijn te hoog ingeschat, waarbij de grootste 

misser nu gevonden wordt bij de grootste kostenpost (€ 20,8 miljoen afdracht 

SRN). Deze is ten onrechte berekend over alle statiegeld PET-flessen, terwijl 

bijna 20% van deze flessen zelfstandig -en commercieel aantrekkelijk- door Aldi 
en Lidl wordt beheerd (en dus zonder afdracht SRN).  

  
   

2. De nieuwe FNLI-kostenbeschouwing van de PlasticHeroes inzameling laat zien: 

 De huidige kosten worden nu berekend op 2,6 cent per fles; dat is al weer het 

dubbele van de tot dusver genoemde 1 á 1,5 cent. 
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 Aan de ‘kostenkant’ is echter nog volledig voorbijgegaan aan het feit dat 

inzamel- en transportkosten voornamelijk worden bepaald door het volume. 

Inzameling en transport van een ton PET-flessen is veel duurder dan inzameling 

en transport van een ton gemengd PlasticHeroes-afval doordat het bij een ton 

flessen gaat om veel meer kubieke meters (er wordt meer lucht vervoerd). 
 Aan de ‘opbrengstkant’ zijn wel de kosten voor hergebruik van het aandeel 

mixed plastics meegenomen, maar niet de kosten voor de afzet van het aandeel 

niet-hergebruik. 
 

   Al met al concluderen wij   

- Er is nog geen deugdelijke vergelijkende kostenstudie.  
- Uit de studies blijkt veel onzekerheid over toe te rekenen kosten en opbrengsten. 

- Bij doorrekening van de correcties blijkt dat de kosten per fles bij  PlasticHeroes 
inzameling hoger zijn dan bij statiegeld-inzameling.  

    

 

Behoefte aan meer concrete en afrekenbare garanties 
  

Tegenover de beoogde afschaffing van statiegeld staan “prestatiegaranties” en  

“compenserende maatregelen” die –te- veel onzeker laten voor wat betreft het te 

bereiken effect en wat betreft de handhaving: 
 De hoeveelheid kunststof verpakkingsafval uit huishoudens die zal worden  

hergebruikt in 2013 en 2014 zou afrekenbaar moeten worden gekwantificeerd in 

termen van tonnage en hergebruikpercentage. En de prestatiegarantie zou ook 

moeten gelden voor het in het onderhandelakkoord genoemde 43%-percentage 

recycling voor 2013. 
 Hoe wordt voorkomen dat niet kan worden afgerekend op ‘gegarandeerde’ 

prestaties, zoals eerder met dezelfde en vergelijkbare afspraken is gebeurd. Geldt 

er bijvoorbeeld ook een garantie voor prestaties die ‘in overleg’ met derden moeten 

worden gerealiseerd?  

 Wanneer berekening van het milieu-effect van compenserende maatregelen in 
detail nog niet mogelijk blijkt, zou dat toch zeker alsnog moeten gebeuren. Als 

voorwaarde voor afschaffing van statiegeld behoort aan de prestatiegaranties te 

worden toegevoegd dat de compenserende maatregelen aantoonbaar tot een 

substantieel hogere milieuwinst leiden dan handhaving en uitbreiding van 

statiegeld. 

 Wat betreft de genoemde mogelijkheden tot handhaving blijft de vraag wat de 
Staatssecretaris besluit wanneer de ILT-inspectie in 2013 en/of 2014 weer 

concludeert dat niet kan worden vastgesteld welk hergebruikpercentage is 

gerealiseerd. De vraag is of de overheid moet kunnen vaststellen dat niet is voldaan 

aan de hergebruikpercentages of dat er handhavend wordt opgetreden als geen 

bewijslast is geleverd dat is voldaan aan de vereiste hergebruikpercentages.        
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 
Robbert van Duin 

Voorzitter Recycling Netwerk 


