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

Wijziging Regeling beheer verpakkingen ivm statiegeld
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 (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?
In maart 2018 is door de Staatssecretaris voor IenW aangekondigd dat zij regelgeving voor
statiegeld op kunststof flessen gaat opstellen, dit met als doel zwerfafval te bestrijden en de
inzameling en recycling van kunststof flessen te bevorderen. Daarvoor is een concept
wijzigingsbesluit Kunststof Drankflessen opgesteld, waarmee statiegeld bepalingen in het besluit
Beheer Verpakkingen 2014 worden opgenomen. De hoogte van het Statiegeld en de aanduiding
op de verpakking dienen in een Ministeriële Regeling te worden opgenomen. Deze regeling ligt nu
voor.

2. Wie zijn betrokken?
De hoogte van het statiegeldbedrag voor kleine flessen volgt uit onderzoek van CE Delft waar alle
relevante stakeholders bij waren betrokken, onderzoek door EY-Parthenon in opdracht van het
verpakkende bedrijfsleven en uit gesprekken die op bestuurlijk niveau met het verpakkende
bedrijfsleven zijn gevoerd.
De hoogte van het statiegeldgeldbedrag voor grote flessen sluit aan bij de bestaande bedragen.

3. Wat is het probleem?
De hoogte van het statiegeld en de aanduiding op de verpakkingen dient te worden vastgelegd.
4. Wat is het doel?
De hoogte van het statiegeld en de aanduiding op de verpakkingen dient te worden vastgelegd.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Bij een verplichting tot statiegeld moet een minimale hoogte van het statiegeld worden opgelegd.
6. Wat is het beste instrument?
Een ministeriële regeling
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Producenten moet hun verpakkingen aanpassen, daarvoor is gekozen voor een lastenluwe
variant; in lettertype etc. wordt aangesloten bij bestaande aanduidingen. Producenten moeten
daarnaast de minimale bedragen aan statiegeld gaan heffen. Burgers krijgen dit bedrag terug na
het inleveren van de fles. Doel daarvan is het terugdringen van zwerfafval en het bevorderen van
de recycling van kunststof flessen.

