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Beste partners van de Statiegeldalliantie,
In deze mail geven we u een korte update over de laatste ontwikkelingen in het statiegelddossier in België
en Nederland.
De voorbije maanden groeide het aantal partners van de Nederlands-Belgische Statiegeldalliantie aan tot
751. Het initiatief breidt nu ook uit naar franstalig België.
Vlaanderen
Het ‘Verpakkingsplan’ van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V), en met name de
invoering van statiegeld op plastic flesjes en blikjes, staat als één van de belangrijkste te bespreken dossiers
geagendeerd op de superministerraad op vrijdag 20 juli.
•

•
•

Vandaag publiceerden we een persbericht over de nieuwste Vlaamse partners van de
Statiegeldalliantie op onze website. Inmiddels vragen 168 Vlaamse gemeenten en 102 Vlaamse
organisaties dat de Vlaamse regering statiegeld invoert op alle plastic flessen en blikjes.
Verschillende media deelden deze berichtgeving, waaronder Vilt, Metro, De Standaard, Afvalonline
en Landbouwleven.
Op de laatste pagina van De Standaard verscheen vandaag een paginagrote advertentie over
statiegeld(alliantie) (zie ook onderaan deze mail). Deze inzending van de Statiegeldalliantie en
creatief bureau bigtrees werd genomineerd voor De Standaard Solidariteitsprijs en is één van de
twintig organisaties die een gratis pagina advertentieruimte krijgen in de kwaliteitskrant.

Laat uw stem voor statiegeld horen
Dit is hét moment om alle stemmen voor statiegeld nog eens luid en duidelijk te laten horen. Wilt u
meehelpen om de ministerraad tot een onvoorwaardelijke beslissing vóór statiegeld in 2018 te
motiveren? Kijk dan eens of u vandaag bijvoorbeeld een van deze acties kunt doen:
•
•
•

Stuur een mail/brief naar politieke partijen en/of mandatarissen
Bel media op en stel een quote of interview met uw voorzitter voor
Verstuur Tweets en/of Facebookposts over statiegeld en/of jullie deelname aan de alliantie (deze
hoeven niet nieuw te zijn, het mag ook recyclage van eerdere posts zijn)

Nederland
Sinds de regering Rutte III begin maart besloot om de industrie twee jaar uitstel te geven, hebben zich nog
tientallen nieuwe gemeenten en organisaties aangemeld bij de Statiegeldalliantie. Elke week zijn er nog
nieuwe toetredingen, waaronder Almere die vorige week tot toetreding besliste. Samen vertegenwoordigen
alle aangesloten Nederlandse gemeenten inmiddels 15,6 miljoen inwoners. In het Nederlandse persbericht
van vandaag berichtten we dat maar liefst 328 gemeenten, 86 procent van alle Nederlandse gemeenten,
dringen er bij de regering Rutte III op aan om statiegeld uit te breiden tot alle plastic flessen én blikjes. Ook
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8 van de 12 Nederlandse provincies en 20 van de 21 waterschappen melden zich aan als partner bij de
Statiegeldalliantie.

Uitbreiding naar Brussel en Wallonië: L’Alliance de la Consigne
Ook in franstalig België vraagt de bevolking de invoering van statiegeld, bleek onlangs uit een enquête van
GfK. 82 procent van de Belgen willen de invoering van statiegeld. De Statiegeldalliantie roept bij deze dan
ook franstalige organisaties en gemeenten uit Brussel en Wallonië op om zich aan te sluiten bij de
L'Alliance de la Consigne. De website is nu ook in het Frans toegankelijk op alliance-consigne.org. De
Brusselse gemeente Sint-Gillis sloot zich alvast aan bij het initiatief dat ook aan de Brusselse en Waalse
regering vraagt om statiegeld in te voeren in België. Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) pleit
ook voor de invoering van statiegeld.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Bedankt voor jullie steun voor statiegeld!
Vriendelijke groet,
Inge Luyten
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Coördinatie Statiegeldalliantie
Projectcoördinator bij Recycling Netwerk Benelux
Bereikbaar van maandag t/m donderdag
inge.luyten@statiegeldalliantie.org
+31 (0)6 363 969 40
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