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RECYCLING

Statiegeld op PET verandert de samenstelling van de PMD-zakken 

Er is een afspraak tussen de verpakkingsindustrie 
en de overheid om in 2021 statiegeld op kleine 

plastic flessen te heffen, tenzij de industrie er voor dat 
jaar in slaagt de hoeveelheid plastic flesjes in het 
zwerfafval met zeventig tot negentig procent te ver-
minderen. Ieder jaar komen er in Nederland vijftig tot 
honderd miljoen flesjes, en daarmee een aanzienlijke 
hoeveelheid PET, op straat en in het milieu terecht.

5 tot 10 procent 
Het klinkt sympathiek om hier wat aan te doen. Maar 
is het ook effectief, als we naar het plastic afval als 
geheel kijken? Niet in de ogen van Augustijn. “Het 
aandeel van kleine PET-flesjes in het zwerfafval is 
maar vijf tot tien procent. Die statiegeldregeling helpt 
dus nauwelijks tegen zwerfafval. Bovendien zal de 
samenstelling veranderen van de balen plastic afval 
die bij recyclers terechtkomt. Als daar minder PET in 
zit, daalt de kwaliteit van het materiaal dat Wellman 
Recycling verwerkt. Aangezien wij tussen de zeventig 
en tachtig procent verwerken van het PET dat in 
Nederlandse PMD-zakken zit, gaan wij dat merken aan 
de samenstelling van het plastic afval dat wij inkopen. 
Die wordt waarschijnlijk dusdanig laag dat het voor 
ons niet meer loont het PET uit PMD-zakken te ver-
werken. Ik denk dat dit ook geldt voor andere bedrijven 
die dit afval recyclen. Er is dan geen markt meer voor. 
De enige uitweg is dat het wordt verbrand. Dat kan niet 
de bedoeling zijn.”
Voor Wellman Recycling zijn de gevolgen overigens 
goed te overzien, zegt Augustijn. “We zullen dan ander 

post-consumer PET-materiaal inkopen. Voor onze bedrijfsvoering 
maakt dat niet uit.” (JvdB) 

www.wellman-intl.com

Er is een groot draagvlak voor statiegeld op kleine PET flessen. Maar de maatregel kan 
ertoe leiden dat er minder plastic wordt gerecycled en meer wordt verbrand.  Hiervoor 
waarschuwt plant manager Tijmen Augustijn van Wellman Recycling in Spijk.

Statiegeld op PET-flesjes kan 
leiden tot minder recycling 
Samenstelling van de balen plastic afval bij recyclers zal veranderen
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