Hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie

Wijziging Regeling beheer verpakkingen ivm statiegeld

(Internetconsultatie van 7 oktober tot en met 4 november 2019)
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt regelgeving voor waarmee statiegeld op
kunststof flessen kan worden opgelegd. Hiervoor is eerder het Besluit maatregelen kunststof
drankflessen (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/13/besluit-kunststofdrankflessen) opgesteld. Aanvullend wordt nu in een ministeriële regeling de minimale hoogte van
het statiegeld vastgesteld en wordt verplicht dat er op de kunststof flessen ‘statiegeldfles’ wordt
vermeld.

Doelen van de regeling zijn:
•

zorgen voor eenduidigheid;

•

vastleggen van de minimale hoogte van het statiegeld en de aanduiding op de
verpakkingen.

Doel van de regeling en het invoeren van statiegeld is het terugdringen van zwerfafval en het
bevorderen van de inzameling en recycling van kunststof flessen. Het vermelden van
‘statiegeldfles’ zorgt voor duidelijkheid voor de consument.

De internetconsultatie
Op de regeling en in het bijzonder op de vastgelegde minimale hoogten van statiegeld en de
aanduiding ‘statiegeldfles’ op de flessen kon worden gereageerd. Hieronder volgt een beknopt
hoofdlijnenverslag van de bevindingen.

De ingediende reacties
Er zijn in totaal 11 reacties binnengekomen, deze zijn alle openbaar. Indieners zijn voornamelijk
particulieren, alsmede een bedrijf (NRK Recycling). Hieronder volgt een beknopt verslag op
hoofdlijnen.

1. Algemeen beeld van de ingediende reacties
•

Wat betreft het voornemen tot het invoeren van statiegeld zijn de reacties overwegend
positief.

•

Het grootste deel van de indieners is van mening dat de regeling niet ver genoeg gaat, en
dat met name het statiegeldbedrag zou moeten worden verhoogd.
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2. Specifieke reacties
Hieronder worden enkele kenmerkende reacties beknopt weergegeven

Reacties betreffende de hoogte van het statiegeld
•

De regeling is te mild, de hoogte van het bedrag te laag.

•

Het statiegeld zou substantieel moeten worden verhoogd.

•

Het statiegeld zou even hoog moeten worden als de prijs van het product.

•

Pas de hoogte van het statiegeld aan per type fles. Kleine flesjes zijn vervuilender dan
grote en daarop zou relatief meer statiegeld moeten worden geheven dan op literflessen.

Reacties betreffende het toepassingsgebied van de regeling
•

Kleine (0,5L) flesjes zouden ook moeten worden opgenomen in de Regeling.

•

Ook de minimale verplichte recycle content van PET flessen zou moeten worden geregeld.

•

Statiegeld zou ook moeten worden geheven op blikjes

•

Er is een duidelijke beweging van kunststoffles naar blik en aluminium fles. Maak de
regeling van toepassing op drankverpakkingen in brede zin.

•

Statiegeld kan op elk soort product worden geheven. Noem het geen statiegeldfles, maar
statiegeldproduct.

Reacties betreffende overige onderwerpen
•

De vraag is of alle kunststofflessen op dit moment geschikt zijn voor hergebruik.

•

Leg bij de producenten een prikkel om milieubelastende verpakking te voorkomen door
hierop belasting te heffen.

•

Het bewustzijn t.a.v. zwerfafval op het milieu zou moeten worden vergroot.

•

Neem in de regeling op dat deze na een termijn van bv 5 jaar met de sector geëvalueerd
wordt.

•

Een indiener vindt het lettertype van 1,2 mm te klein en niet goed leesbaar.
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