
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Woensdag	  12	  september	  gaat	  Nederland	  naar	  de	  stembus.	  Ook	  voor	  statiegeld	  zijn	  de	  verkiezingen	  relevant.	  Kort	  na	  de	  val	  van	  het	  kabinet	  werden	  
in	   de	   Tweede	  Kamer	   een	   aantal	  moties	   aangenomen	  die	   toewerken	  naar	   de	   afschaffing	   van	   statiegeld.	  De	   afschaffing	   van	   statiegeld	   op	  plastic	  
flessen	  is	  echter	  nog	  verre	  van	  zeker,	  en	  kan	  sowieso	  pas	  in	  2015	  plaatsvinden.	  Een	  nieuwe	  Tweede	  Kamer,	  en	  (later)	  een	  nieuw	  kabinet	  kan	  het	  
verschil	  maken	  en	  kiezen	  voor	  een	  snelle	  invoering	  van	  statiegeld	  op	  kleine	  plastic	  flesjes.	  Welke	  partijen	  zijn	  de	  Echte	  Helden?	  
	  

Partij	   Statiegeldstandpunt	  in	  het	  verkiezingsprogram	  2012	  of	  analyse	  op	  basis	  van	  stemgedrag	  in	  voorjaar	  

ChristenUnie	   “Het	  succesvolle	  statiegeldsysteem	  is	  zeer	  eco-‐efficiënt	  en	  wordt	  niet	  afgeschaft,	  maar	  juist	  
uitgebreid	  naar	  kleine	  PET-‐flesjes	  om	  zo	  ook	  zwerfafval	  te	  bestrijden.”	  

GroenLinks	   “Statiegeld	  wordt	  niet	  afgeschaft,	  maar	  uitgebreid	  naar	  blikjes	  en	  kleine	  petflessen.”	  

PvdA	   “[Het]	  statiegeldsysteem	  op	  flessen	  [wordt]	  niet	  afgeschaft,	  maar	  [er]	  wordt	  gekeken	  naar	  het	  
(gedeeltelijk)	  overnemen	  van	  het	  Duitse	  statiegeldsysteem.”	  

PvdD	   “Het	  statiegeld	  blijft	  behouden	  en	  wordt	  uitgebreid	  tot	  frisdrankblikjes	  en	  kleine	  flesjes.”	  

SP	   “Statiegeld	  op	  frisdrankflessen	  is	  een	  goede	  manier	  om	  plastic	  opnieuw	  te	  gebruiken.	  Dat	  houden	  we	  
dus	  in	  stand.	  We	  willen	  ook	  statiegeld	  op	  kleine	  flesjes	  (petflesjes)	  en	  blik.”	  

D66	  
	  

“Afgesproken	  is	  dat	  het	  statiegeldsysteem	  in	  2015	  afgeschaft	  wordt,	  mits	  bewezen	  is	  dat	  met	  een	  
vervangend	  inzamelsysteem	  goede	  resultaten	  worden	  behaald.	  Als	  blijkt	  dat	  afschaffing	  geen	  succes	  
is,	  wordt	  onderzocht	  of	  uitbreiding	  van	  de	  statiegeldregeling	  kansen	  biedt.”	  

SGP	   De	  SGP	  stemde	  tegen	  uitbreiding	  van	  statiegeld,	  maar	  vóór	  scherpere	  voorwaarden	  aan	  de	  eventuele	  
afschaffing	  van	  statiegeld	  op	  grote	  plastic	  flessen.	  

CDA	   CDA-‐bewindspersonen	  bleken	  erg	  gevoelig	  voor	  de	  anti-‐statiegeld-‐lobby.	  

PVV	   De	  PVV	  stemde	  tegen.	  

VVD	   De	  VVD	  heeft	  zich	  laten	  kennen	  als	  een	  felle	  tegenstander	  van	  statiegeld.	  	  

	  


