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Geachte ………, 
 

 
Met ruim 20.000 aangesloten horecaondernemers is Koninklijke Horeca Nederland (KHN) de 
belangenbehartiger voor ondernemers in de horeca. Onder andere vertegenwoordigen wij  
ondernemers in de fastservice (snackbars, ijssalons, lunchrooms), hotels, restaurants, cafés en 
attractieparken. Wij maken ons sterk voor een professionele en toekomstbestendige horeca. De 
helft van alle horecaondernemers in Nederland is lid van KHN. 
 
Op 4 maart jl. heeft staatssecretaris Van Veldhoven het ontwerpbesluit maatregelen kleine 
kunststof drankflessen (petflesjes) naar Uw Kamer gestuurd. In dit ontwerpbesluit is opgenomen 
dat de producenten en importeurs verantwoordelijk worden voor het heffen van statiegeld op 
petflesjes (voor frisdrank en water tot maximaal een liter)  en voor de inzameling ervan. In het 
ontwerpbesluit van de staatssecretaris komt er  geen verplichting voor de horeca en andere 
verkooppunten om petflesjes in te nemen.  
KHN ondersteunt deze insteek van de staatssecretaris. 
 
Er ligt een motie (89 (32852)) in Uw Kamer, in gegeven door de heren Laҫin en Wassenberg en 
mevrouw Kröger,  waarin gepleit wordt voor een innameplicht voor alle verkooppunten. Dat lijkt 
ons een minder goed idee. Vanzelfsprekend ondersteunt KHN de doelstelling om het aandeel 
petflesjes in het zwerfafval terug te dringen. Maar een brede inzamelplicht (voor alle 
verstrekkers) betekent voor horecaondernemers een aantal extra problemen, terwijl slechts een 
beperkte bijdrage aan de oplossing van het probleem wordt geleverd en tegelijkertijd de 
inzamelketen onnodig duur en inefficiënt wordt gemaakt. 
 
 
Onderzoek KHN naar statiegeld petflesjes; inzamelplicht horecaondernemers 
problematisch 
Onderzoek van KHN onder haar leden heeft duidelijk gemaakt dat een inzamelplicht van  
petflesjes voor water en frisdrank ondernemers in de horeca voor  onoverkomelijke problemen 
gaat stellen. In het bijzonder gaat het dan om: 
 

• gebrek aan ruimte,  

• hygiëneproblemen door het (tijdelijk) moeten opslaan van gebruikte, vieze flesjes  

• extra personeelskosten.  
 
KHN deed in maart 2019 onderzoek onder de leden naar de eventuele invoering van statiegeld. 
Ruim 1000 horecaondernemers deden mee. Iets minder dan de helft van hen verkoopt 
petflesjes. 
62% van de horecaondernemers die petflesjes verkopen heeft een verkoopoppervlakte van 
minder dan 100 m2. Ook is gevraagd hoeveel petflesjes horecaondernemers gemiddeld 
verkopen per jaar. 61% van de respondenten gaf aan minder dan 2000 flesjes per jaar te 
verkopen. 
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Statiegeld petflesjes lastig uit te voeren 
Uit het onderzoek blijkt dat 66% van de horecaondernemers die petflesjes verkoopt, het invoeren 
van statiegeld een slecht plan vindt of problemen ziet met de uitvoerbaarheid. Belangrijkste 
problemen zijn: ruimtegebrek (63%), problemen met hygiëne (41%) en de extra 
personeelskosten (37%).  
 
Vrijwillig inzamelen tegen vergoeding 
Als er statiegeld wordt ingevoerd, dan is 63% van horecaondernemers die petflesjes verkoopt, in 
principe bereid deze vrijwillig in te zamelen mits daar er een redelijke vergoeding tegenover 
staat. Deze vergoeding moet tegemoet komen aan extra kosten voor personeel en de kosten 
van schoonmaak. 
 
  
Brede inzamelplicht niet efficiënt, maakt de inzamelketen onnodig duur  
Horecaondernemers verkopen relatief weinig petflesjes zodat het  helemaal niet efficiënt is om 
deze ondernemingen verplicht op te nemen in de inzamelketen. En wat bijvoorbeeld te denken 
van een frisdrankautomaat in een hotel, moet dit hotel ook verplicht flesjes gaan innemen? 
Kortom: het vraagt om een enorme logistieke operatie om alle klein verpakkingen bij al deze 
locaties op te halen.  
 
Veel effectiever en efficiënter is het wanneer  producenten en importeurs relatief geringe 
investeringen doen om de bestaande inzamelketen (mn supermarkten) te versterken. Uit 
onderzoek van CE Delft blijkt dat ervaringen in het buitenland laten zien dat consumenten het 
overgrote deel van de petflesjes inleveren via statiegeldmachines bij supermarkten. 
Voor die horecalocaties waar het volume zodanig is dat het de moeite loont wel opgenomen te 
worden in de keten en de ondernemer daarvoor een billijke vergoeding krijgt, is er voldoende 
animo om dit vrijwillig in te vullen.  
 
Resumerend; KHN ondersteunt het huidige voorstel van de staatssecretaris en ziet geen heil in 
het wettelijk vastleggen van een inzamelplicht voor alle verkooppunten van petflesjes.   
Het leek ons nuttig dit standpunt en de argumenten daarvoor met u te delen. Vanzelfsprekend 
zijn we te allen tijde bereid ons standpunt in een persoonlijk gesprek toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

Hoogachtend, 
Koninklijke Horeca Nederland  
 
Dirk Beljaarts 
Algemeen directeur 


