
Reactie woordvoerder staatssecretaris Van Weyenberg 
 
Wordt er door de staatssecretaris naar gekeken om plastic verpakkingen van sappen wel mee te 
nemen in het statiegeldsysteem? Zo ja, hoe en op welke termijn?  
Het Nederlandse statiegeldsysteem voor grote plastic flessen is vorige zomer uitgebreid door er 
kleine plastic flessen hieraan toe te voegen. Eind volgend jaar komen hier ook blikjes bij. Een derde 
aanscherping van het beleid is dat specifiek voor drankenkartons deze maand is aangekondigd dat 
een recyclingdoelstelling in de regelgeving opgenomen zal worden per 2023. Dit om in brede zin het 
risico op onwenselijke verschuivingen te voorkomen en het gelijke speelveld voor alle soorten 
drankverpakkingen te borgen. Tot slot wordt in 2024 het statiegeld systeem als geheel geëvalueerd, 
waarbij ook naar de sapflessen gekeken kan worden. Overigens tellen deze plastic sapflessen nu al 
mee voor de afrekenbare wettelijke doelstelling van minimaal 90% inzameling die voor alle 
verkochte plastic flessen geldt. 
  
  
Er komt op termijn ook vanzelf Europese wetgeving die dit verplicht, dat ook plastic sapflessen 
moeten worden gerecycled. Waarom dan niet nu al hierop vooruitlopen door er statiegeld op te 
zetten en het in te zamelen?  
Plastic sapflessen worden ingezameld en gerecycled, via het PMD. Sapflessen tellen mee in de 
doelstelling die het bedrijfsleven heeft om 90% van de flessen in te zamelen.  
  
In andere landen, zoals oa. Finland, Kroatië, binnenkort ook Duitsland, etc. kunnen plastic 
sapflessen wel worden ingezameld via supermarkten en daarna gerecycled. Wat maakt Nederland 
dan anders waardoor het niet kan? 
Bij het besluit om statiegeld in Nederland in te voeren is besloten om sap en zuivel uit te zonderen. 
Ook in Duitsland en andere landen was die uitzondering er destijds. De toevoeging van sap en zuivel 
aan het systeem in Duitsland is recent gebeurd, en is voor ons een relevante ontwikkeling. De 
ervaringen uit Duitsland nemen we mee in de evaluatie.  
  
Recyclers in Nederland die wij gesproken hebben zeggen: droesem en hygiëne is geen 
onoverkomelijk probleem. Het zou wel kunnen om ook sapflessen (mee) te recyclen in de 
bestaande stroom van plastic flessen. Waarom wordt dan gezegd dat dit niet kan? 
Voor de helderheid: wij stellen niet dat het niet kan. Het is echter wel zo afgesproken bij invoering 
van het statiegeld. Bij het besluit begin 2020 om statiegeld in te voeren, is besloten flessen van sap 
uit te zonderen. Daarvoor zijn een aantal redenen genoemd. Deze zijn – kort samengevat: 

• Meer productrestant vraag extra reiniging 
• De bederfelijkheid van die restanten zorgt voor geur- en hygiëneproblemen in de winkel 
• Voor sap en zuivel worden andere plastic soorten gebruikt (die aparte recycling vragen) 
• De extra reiniging die nodig is leidt tot extra kosten. 
• Ook in bestaande systemen zijn sappen uitgezonderd.  

  
In de statiegeld wetgeving staat een definitie van een frisdrank waar statiegeld op zit (water en 
suiker/zoetstof + eventuele toevoegingen) en dat sappen zijn uitgesloten van statiegeld. Er staat 
alleen geen definitie van een sap in. En ook geen verwijzing naar een artikel of andere wet waar 
wel een beschrijving van sap in staat. Is dat een fout in de wet? 
Nee, de wetgeving verplicht statiegeld op frisdrank flessen. Dus staat frisdrank gedefinieerd. Daaruit 
volgt dat sap niet onder de verplichting valt. Hetzelfde geldt- kort door de bocht – voor bijvoorbeeld 
wijn en bier. Aangezien de wetgeving daar geen betrekking op heeft is er ook geen reden om een 
definitie van wijn of bier op te nemen.  
Nb. Frisdrank staat gedefinieerd als water met suiker of zoetstof, waaraan koolzuur, aroma’s of 
vruchtsappen zijn toegevoegd. Kortom zodra je aan sap(concentraat), water en suiker/zoetstof 
toevoegt val je onder de regels. De reikwijdte van de verplichting is daarmee tamelijk breed, breder 



dan hoe bijvoorbeeld in Duitsland was. Daar was/is sprake van een ondergrens van minimaal 50% 
sap. Onze wet betekent de facto dat alleen als je 100% zuiver sap bent, je geen frisdrank bent en dus 
niet verplicht bent tot statiegeld. 
  
Er zijn nu veel dranken in de schappen die water en toegevoegd suiker/zoetstof bevatten, plus 
bijvoorbeeld sinaasappelsap. Er zijn deskundigen die zeggen dat hier dan ook statiegeld op moet 
volgens de huidige wetgeving. Hoe kijkt de staatssecretaris hiernaar?  
Zou hier statiegeld op moeten?  
Zie hierboven. Ons zijn op dit moment geen voorbeelden bekend van dranken die door de producent 
worden gezien als sap en zonder statiegeld op de markt worden gebracht, maar die conform 
bovenstaande definitie moeten worden aangemerkt als frisdrank. Als Kassa die voorbeelden wel 
heeft gevonden, ontvangen we die graag. 
  
Gaat de staatssecretaris kijken of de wet op dit punt (sappen) moet worden aangescherpt of 
aangepast? En zo ja, waar denkt hij dan aan? 
Zie hierboven. De evaluatie staat gepland voor 2024. 
 
 
 


