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   Aan  Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

 
 
ons kenmerk RN-1506 
datum 18 juni 2015 
onderwerp statiegeld op plastic drankverpakkingen    

 
 
 
 
Geachte mevrouw Mansveld, 
 
Met instemming hebben wij kennis genomen van de conclusies van de milieu-inspectie 
(ILT) dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor het vrijgeven van statiegeld op 
kunststof flessen. Uw besluit om niet in te stemmen met een door sommigen gewenste 
afschaffing van statiegeld steunen wij van harte. Nu -ook na een extra jaar respijt- niet 
aan de betreffende prestatievoorwaarden is voldaan zijn wij van mening dat de huidige 
Raamovereenkomst Verpakkingen geen enkele basis meer biedt voor het vrijgeven en 
laten afschaffen van statiegeld.   
 
Dit roept de vraag op: hoe nu verder? 
 
Wij willen er allereerst op wijzen dat het belang van het statiegeldsysteem voor plastic 
flessen en flesjes de laatste jaren alleen maar groter is geworden: 
 

- De statiegeldsystemen zijn wereldwijd nog steeds dé innamesystemen die leiden tot 
de hoogste respons, met de minste vervuiling en de grootste milieuwinst tegen 
relatief lage kosten of zelfs met een positief saldo. In steeds meer landen wordt 
daarom statiegeld ingevoerd. De ervaring van de laatste jaren leert dat alternatieve 
innamesystemen het niet halen bij statiegeldsystemen en –in tegenstelling tot 
statiegeld- nauwelijks of geen effect hebben op het ontstaan van zwerfafval.  

 

- De afgelopen vijftien jaar is het gebruik van kleine plastic flesjes voor frisdrank en 
water verveelvoudigd en daarmee ook het zwerfafval van deze flesjes. Steeds  
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duidelijker wordt dat dit niet alleen leidt tot veel irritatie en kosten, maar ook tot 
onaanvaardbare gevolgen voor natuur en milieu, met name dierenleed en plastic 
soup problematiek. En juist statiegeld op plastic flesjes is één van de weinige 
middelen die snel kunnen leiden tot minder plastic afval in de natuur.   

 

- Steeds meer wordt onderkend dat meer milieuwinst door recycling niet alleen vraagt 
om meer recycling, maar om recycling van een betere kwaliteit. Dat is bovendien 
noodzakelijk om een meer circulaire economie te realiseren. En juist bij plastic 
drankverpakkingen zorgt alleen een statiegeldsysteem voor de hoogwaardige 
inzameling die voldoende hoogwaardige recycling mogelijk maakt. 

 
Met toenemende zorg hebben wij dan ook geconstateerd dat het statiegeld op plastic 
flessen de laatste jaren in een neerwaartse spiraal is getrokken: 
 

- De kleine plastic flesjes zijn in Nederland –als enige land ter wereld- buiten het 
bestaande statiegeldsysteem gehouden, zodat de kosten van de innamestructuur 
onnodig zwaar drukken op de grote plastic flessen en glazen flesjes. Dit klemt te 
meer doordat de frisdrankomzet in grote plastic flessen afneemt en de omzet van 
kleine plastic flesjes zodanig is gegroeid dat er inmiddels meer kleine dan grote 
plastic flessen op de markt worden gebracht. 

 

- Uitgaande van de mogelijke afschaffing van het statiegeldsysteem is een aantal jaren 
geleden door de bepalende bedrijven gekozen voor een systeemopzet met diverse 
beperkingen. Daarbij is afgezien van innovaties en meer efficiënte organisatie die het 
statiegeldsysteem aantrekkelijker maken uit het oogpunt van kosten en gemak voor 
supermarkten en consumenten.  

 

- Doordat de statiegeldparagraaf in het Verpakkingenbesluit niet van kracht is 
verklaard is de wettelijke borging van statiegeld achterwege gebleven. Dit is extra 
problematisch nu de borging via het Productschap Dranken is vervallen na de 
opheffing van dit productschap begin dit jaar. De huidige ‘borging’ via het Afvalfonds 
Verpakkingen achten wij ten ene male onvoldoende. Daarbij moet ook worden 
bedacht dat dit Afvalfonds alleen invloed heeft op bedrijven die meer dan 50 ton 
verpakkingsmateriaal gebruiken. Sinds 1 januari 2015 volstaat daardoor het 
oprichten van een BV om zonder heffing en ongestraft meer dan een miljoen flessen 
zonder statiegeld te importeren en op de markt te zetten.    
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Tegen deze achtergrond pleiten wij voor daadkracht om de retourname van plastic 
drankverpakkingen nu snel en effectief te regelen. De komende jaren moet geen 
onduidelijkheid blijven bestaan over voortbestaan en introductie van statiegeld en/of 
retourpremies op plastic flessen en flesjes. Wij verzoeken u daarom paragraaf 6 van het 
Verpakkingenbesluit van kracht te laten worden en zodanig in te vullen en/of aan te 
passen dat hiermee statiegeld/retourpremies op plastic flessen voor frisdrank en water 
adequaat worden geborgd.    
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
Robbert van Duin 
voorzitter Recycling Netwerk 
 
mede namens: 
Greenpeace Nederland 
Vereniging Milieudefensie 
Stichting De Noordzee 
Rotterdams Milieucentrum 
De Gezonde Stad 
De Natuur- en Milieufederaties 
 
 
 
 
 
 
 
cc. Tweede Kamer commissie I&M 
 


