
 

 

    
 

 

8 MISVERSTANDEN IN HET STATIEGELD-DOSSIER 

 

 Misverstand Werkelijkheid 

1 “Grote PET-flessen vormen maar 

5% van het plastic. De rest wordt 

ingezameld met Plastic Heroes.”  

 

 

Nee. Grote PET is 23% v/h brongescheiden huishoudelijk plastic. Wanneer ook 

nascheiding wordt betrokken, is grote PET 20% van het geheel. 

 

Grote PET-flessen uit huishoudens beslaan 26 kton (2012).  

Sortering ander huishoudelijk plastic bedraagt in totaal 104 kton (2013), namelijk   

Plastic Heroes (bronscheiding): 86,8 kton; nascheiding restafval: 18 kton. 

 

De genoemde 5% is gerelateerd aan al het plastic (459 kton), inclusief de grote hoeveelheid 

bedrijfsverpakkingen. Het gaat hier echter om huishoudelijk afval. 

2 “Het statiegeldsysteem is door de 

afhandeling in telcentra 

noodzakelijkerwijs bijzonder 

complex”.  

Nee. Afwikkeling via telcentra betreft onnodig omslachtige logistiek waarvoor de 

producenten in 2006 zelf hebben gekozen in afwachting van de beoogde afschaffing 

van statiegeld (afschrijvingstermijn: 3 jaar). Producenten maken aldus zelf 

onvoldoende gebruik van huidige technologie van statiegeldapparaten, kassa’s, 

internet-verbindingen, slimme logistiek, w.o. shredder/plet-mogelijkheden (ALDI/Lidl). 

3 “Je kunt een PET-fles evengoed 

in een Plastic Heroes-bak 

gooien”. “Er wordt dan weer een 

PET-fles van gemaakt”. “De 

kwaliteit van Plastic Heroes-PET is 

hetzelfde als statiegeld-PET”. 

Nee. Er is geen bewijs voorhanden dat van Plastic Heroes-PET inderdaad PET-flessen 

worden gemaakt. Theoretisch is het mogelijk om (tegen hoge sorteerkosten en 

sorteerverliezen) van een deel van de Plastic Heroes-PET een nieuwe fles te maken. In 

de huidige praktijk wordt, naar verluidt, maximaal 3% Plastic Heroes-PET bijgemengd 

in nieuwe flessen. De kwaliteit is ook absoluut niet gelijk. Tekenend is het verschil in 

marktprijs:  € 750,00 / ton statiegeld-PET (SRN/FNLI 2012)  

              € 230,00 / ton Plastic Heroes-PET (Nedvang 2012). 

4 “Statiegeld is duur”. Niet bewezen. Deze stelling is volledig gebaseerd op een WUR-rapport uit 2012. Uit 

rapporten van CE Delft (april 2014) en TNO (juni 2014) blijkt dat de WUR verouderde 

gegevens en onjuiste aannames heeft gebruikt. Bedragen zijn veel te hoog ingeschat. 

Er is op dit moment geen bewijs dat statiegeld duurder zou zijn.   

5 “Producenten betalen voor het 

opruimen van zwerfafval”.  

Zeer deels. De kosten voor de overheid voor het opruimen van zwerfafval bedragen 

€ 250 miljoen. O.g.v. de Raamovereenkomst betalen producenten € 20 miljoen aan 

gemeenten. Producenten bepalen welke projecten geld krijgen. Gemeenten krijgen 

dit geld niet voor ‘meer of vaker opruimen van zwerfafval’. 

6 “De kosten van statiegeld waren 

niet de reden om mee te gaan in 

de wens tot afschaffing van 

statiegeld.” 

Onjuist. Zowel in de parlementaire stukken van 2012, als in brieven van het 

bedrijfsleven, maar ook in de brief van de Stas van 10 april 2014 wordt steeds weer 

gesteld dat statiegeld duur is en dat de consument daar uiteindelijk voor zou 

“opdraaien”. 

7 “Uit het recente ILT-rapport blijkt 

dat aan bijna alle afspraken v/d 

Raamovereenkomst is voldaan”.  

Nee. De ILT heeft nakoming van de Raamovereenkomst maar zeer deels onderzocht 

(alleen artikel 11 lid 1). Ondertussen blijken producenten op diverse andere punten 

(ook) niet aan de Raamovereenkomst te voldoen. 

8 “Uitbreiding van statiegeld naar 

blikjes en flesjes is omslachtig en 

duur” 

Juist niet. Bedrijfsleven en overheid in Duitsland en Scandinavië laten zien dat dit 

niet juist is. Het is raadzaam om te onderzoeken tot welke opbrengsten (circulaire 

economie, zwerfafval, milieu/klimaat en financieel) toevoeging van blikjes en flesjes 

aan het Nederlandse statiegeldsysteem leidt. In NL is sprake van 1,8 miljard blikjes en 

900 miljoen PET-flesjes per jaar. De PET-flesjes komen neer op ongeveer 15-18 kton en 

kunnen zonder enig technologisch beletsel worden toegevoegd.  


