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Beantwoording Kamervragen over de uitspraak van de 
Raad van State over statiegeld op blik 

Aanleiding 
Het Kamerlid Hagen (D66) heeft u op 8 december 2022 schriftelijke vragen 
gesteld over de uitspraak van de Raad van State over statiegeld op metalen 
drankverpakkingen.  

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd bijgevoegde Kamerbrief te ondertekenen. 

Kernpunten 
De vragen gaan over het uitstel van de invoering van statiegeld op blik tot 1 april 
2023 in plaats van de wettelijke verplichting vanaf 31 december 2022, wat 
mogelijk wordt gemaakt door de uitspraak van de Raad van State. 

Krachtenveld 
• De producenten en importeurs (verenigd in het Afvalfonds Verpakkingen) zijn

wettelijk verplicht een statiegeldsysteem op blikjes in te voeren per 31
december 2022.

• Omdat de producenten aangaven deze datum niet te zullen halen, kondigde
de ILT handhavingsmaatregelen aan (preventieve last onder dwangsom).

• De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft op 2 december
uitgesproken dat de maatregelen van de ILT opgeschort worden tot en met 31
maart 2023. In de uitspraak wordt geen rechtmatigheidsoordeel over de
maatregelen uitgesproken, maar een belangenafweging gemaakt: omdat alle
betrokken partijen baat hebben bij een soepele invoering van het systeem en
dit op 31 december 2022 nog niet kan, worden de handhavingsmaatregelen
opgeschort tot 1 april 2023.

• Het Afvalfonds heeft eerder al gezegd 1 april klaar te kunnen zijn voor het
statiegeldsysteem.

• De ILT beraadt zich op dit moment op eventuele verdere stappen.
• De antwoorden op de vragen zijn afgestemd met de ILT.

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
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