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Reactie op verzoek m.b.t. inzamelpercentages plastic 

flesjes en aanbieding zwerfafvalmonitor 

 

Aanleiding 

De vaste Kamercommissie IenW heeft op voorstel van het lid van Esch (PvdD) op 

5 oktober besloten u te verzoeken om een overzicht van de inzamelpercentages 

van kleine plastic flesjes (per maand, vanaf de start van de inzameling van kleine 

plastic flesjes tot nu toe) tijdig vóór het commissiedebat Circulaire Economie op 2 

november a.s. aan de Kamer te sturen. Om een dergelijk overzicht werd in 

dezelfde bewoordingen ook gevraagd in Kamervragen van hetzelfde lid, die u op 

27 september heeft beantwoord. In die antwoorden gaf u aan niet over de 

gevraagde gegevens te beschikken.  

Geadviseerd besluit 

Uw instemming met bijgaande Kamerbrief en deze te ondertekenen. 

Kernpunten 

Uw reactie zet uiteen dat: 

• Zoals eerder in reactie op de Kamervragen aangegeven, de gegevens niet 

beschikbaar zijn in de mate van detail die wordt gevraagd.  

• Er wel jaarlijks gegevens beschikbaar komen over het inzamelpercentage 

van alle flessen, groot en klein, in lijn met de wettelijke verplichting om 

daarover te rapporteren. Die verplichting geldt vanaf 2022 en de 

gegevens komen dus pas in 2023 voor het eerst beschikbaar.  

• Zoals ook eerder aangegeven, er wel gegevens zijn over flesjes in het 

zwerfafval: de zwerfafvalmonitor. Dit zegt meer over de milieuimpact. 

• U van de gelegenheid gebruik maakt hierbij de meest recente 

zwerfafvalmonitor aan te bieden, over het eerste halfjaar van 2022. 

• Uit de zwerfafvalmonitor blijkt dat het aantal kleine flesjes in het 

zwerfafval sterk afneemt sinds daarop statiegeld zit: in het 2e halfjaar 

2021 met 41% en nu in het 1e halfjaar 2022 met 52%. 

Krachtenveld 

• Statiegeld krijgt in het algemeen veel politieke aandacht. Ten aanzien van 

de hier gevraagde gegevens kwamen zowel de Kamervragen als het 

initiatief voor het verzoek van de PvdD. Het is niet bekend of andere 

partijen het verzoek actief steunen. 
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Toelichting 

Politieke context 

• De PvdD is evenals andere partijen te linker zijde voorstander van de 

uitbreiding van statiegeld naar kleine flesjes, maar kritisch over de manier 

waarop dit wordt ingevoerd. Zij zouden liever een innameplicht zien voor alle 

verkooppunten.  

• Mogelijk hoopt de PvdD dat uit de inzamelcijfers blijkt dat met de huidige 

aanpak (inzameling met name in supermarkten maar zonder wettelijk 

innameplicht voor (alle) verkooppunten), het inzameldoel niet wordt gehaald 

en dat daarmee de discussie over de inrichting van het systeem opnieuw ter 

discussie komt. 

Financiële/juridische overwegingen 

• Statiegeld op kleine flesjes is ingevoerd per juli 2021. Vanaf 2022 geldt de 

verplichting voor producenten om 90% van de in een kalenderjaar op de 

markt gebrachte plastic flessen (zowel groot als klein) in te zamelen.  

• De gegevens dienen uiterlijk in augustus van het volgende kalenderjaar 

gerapporteerd te worden. Voor 2022 komen deze dus in augustus 2023 

beschikbaar.  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 

 

Niet van toepassing. 

Bijlagen 

 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Kamerbrief met bijlage De brief bevat antwoord op het 

verzoek van de 

Kamercommissie en biedt de 

meest recente 

zwerfafvalmonitor aan die in 

bijlage wordt meegezonden.  

2 Verzoek van vaste 

kamercommissie IenW 

Verzoek vastgesteld bij 

procedurevergadering van 5 

oktober, ontvangen op 6 

oktober.  

 


