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Beste partner van de Statiegeldalliantie,
Begin maart besloot de Nederlandse regering om een besluit over de invoering van statiegeld op de lang
baan te schuiven. De industrie krijgt nog tot het najaar van 2020 om zwerfafval van plastic flesjes met 70
tot 90 procent op andere manieren terug te dringen. Ook moet 90 procent van de kleine flesjes (tot 1 liter)
worden hergebruikt. Lukt dat niet, dan wordt in het voorjaar van 2021 alsnog statiegeld ingevoerd.
Een overgrote meerderheid van de bevolking, meer dan 86% van de Nederlandse gemeenten en
honderden bedrijven en organisaties zijn voorstander van een veel snellere invoering van statiegeld.
Daarom blijft de Statiegeldalliantie de vraag van de meer dan 750 alliantiepartners aan de regering stellen:
besluit in 2018 tot de invoering van statiegeld op alle PET-drankflessen én drankblikjes.
Laat uw stem voor statiegeld horen en help de Statiegeldalliantie op weg naar de publieksprijs!
Samen met creatief bureau bigtrees bedachten we een advertentie om het brede draagvlak voor statiegeld
zichtbaarder te maken (zie bijlagen). Deze werd genomineerd voor De Standaard Solidariteitsprijs, een
advertentie-wedstrijd voor non-profitorganisaties en creatieve breinen!
U kan de vraag naar statiegeld en de Statiegeldalliantie steunen door:
• zelf of samen met enkele collega’s te stemmen op de advertentie van Statiegeldalliantie op
http://www.standaard.be/solidariteitsprijs
• uw eigen achterban te vragen om ook te stemmen, via een eigen bericht, of door het delen van dit
bericht op Facebook of deze Tweet.
Door te stemmen versterkt u de strijd om met statiegeld het zwerfvuil uit onze straten, natuur en zee te
kunnen halen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bedankt voor jullie steun voor statiegeld!
Vriendelijke groet,

Inge Luyten

Coördinatie Statiegeldalliantie Projectcoördinator bij Recycling Netwerk Benelux
Bereikbaar van maandag t/m donderdag inge.luyten@statiegeldalliantie.org +31 (0)6 363 969 40 www.statiegeldalliantie.org | Twitter @Statiegeldallia | Facebook |
#Statiegeldalliantie #AllianceConsigne

U ontvangt deze e-mail omdat uw organisatie zich heeft aangemeld bij de Statiegeldalliantie en u als contactpersoon geregistreerd staat.
Sporadisch, en alleen wanneer direct relevant voor de alliantiepartners, ontvangen de partners van de Statiegeldalliantie een mail over de laatste ontwikkelingen in het
statiegelddossier in Nederland en/of België.
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