Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)

Regeling beheer verpakkingen in verband met het invoeren van statiegeld op metalen
drankverpakkingen
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl .
1. Wat is de aanleiding?
Blikjes komen vaak voor in het zwerfafval. Het kabinet heeft besloten tot het invoeren van
statiegeld op blikjes, met ingang van 31 december 2022. Met statiegeld kan een afname van de
hoeveelheid blikjes in het zwerfafval met 70%-90% worden bereikt. Met deze regeling wordt de
minimale hoogte van het statiegeld en de aanduiding op de verpakkingen vastgelegd.

2. Wie zijn betrokken?
1. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
2. Rijkswaterstaat;
3. Stichting Afvalfonds Verpakkingen.
3. Wat is het probleem?
Blikjes waarin drank wordt verpakt zijn een belangrijke bron van zwerfafval. Het kabinet en de
Kamer hebben zich uitgesproken dat de hoeveelheid zwerfafval van blik met minimaal 70%90% moet afnemen. Het verplichten van statiegeld is daartoe een effectief beleidsinstrument.

4. Wat is het doel?
Doel van de regeling is de minimale hoogte van het statiegeld en de aanduiding op de
verpakkingen vast te leggen.

5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
De overheid is de enige partij die een dergelijke verplichting in regelgeving kan opnemen.

6. Wat is het beste instrument?
De staatssecretaris van IenW heeft tot invoering van statiegeld op blikjes besloten. Statiegeld
wordt ingevoerd om de hoeveelheid blikjes in het zwerfafval terug te dringen. Doel van het
statiegeld is om 90% van de blikjes gescheiden in te zamelen, daarvoor is een statiegeld van
minimaal 15 eurocent nodig.

7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De regeling verschaft aan producenten en consumenten duidelijkheid over de hoogte van het
statiegeld. Het vermelden van ‘statiegeld’ zorgt voor duidelijkheid voor de consument.

