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Al in 2018 adviseerden we de gemeente Aartselaar toe te treden tot de Statiegeldalliantie. Toen al
wezen we erop dat de actie “Adopteer een berm” en de inzet van Rupeltornado’s en
gemeentepersoneel er wel voor zorgen dat Aartselaar er relatief netjes uitziet. Door vrijwilligersinzet
gebeurt dit gedeeltelijk op een voor de gemeente financieel voordelige wijze, alhoewel de totale
kosten hoog oplopen.
Ondanks alle enthousiasme blijft het toch dweilen met een open kraan. De jaarlijkse inspanningen
blijven onverminderd, het bijeengehaalde afval ook. De gevolgen van het probleem “zwerfvuil”
worden aangepakt, niet de oorzaken. De coronacrisis en de daaruit volgende verhoogde
belangstelling voor onze beperkte natuurgebieden hebben dit probleem nog verhoogd: overal vond
je veel zwerfafval. Het aandeel van blikjes en petflessen daarin is hoog.
We blijven ervan overtuigd dat enkel financiële prikkels tot gedragsverandering kunnen leiden. Enkel
het invoeren van statiegeld is echt effectief ter voorkoming van zwerfvuil. Statiegeld zorgt voor
minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle
materialen. Daarom zou statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes echt zinvol zijn.
In 2018 waren reeds 20 steden en tal van gemeenten, waaronder verschillende buurgemeenten,
toegetreden tot de Statiegeldalliantie. Momenteel is het aantal opgelopen tot twee derde van de
Vlaamse gemeenten, waaronder alle buurgemeenten op één na.
In Nederland bestaat reeds statiegeld op grote petflessen en dit werd vorig jaar uitgebreid tot kleine
flesjes. Dit jaar volgt blik. Ook in Duitsland, Oostenrijk en Denemarken bestaan goed werkende
systemen. Wallonië, Brussel en de federale regering hebben de intentie ingeschreven in hun
regeerakkoord. Ook Frankrijk heeft dergelijke plannen. Waarom blijft Vlaanderen achter?
Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Daardoor:
 blijven straten, bermen, natuurgebieden vrij van plastic flesjes en blikjes;
 verminderen we de plastic soep in zee en voorkomen we dierenleed;
 besparen lokale overheden, en daarmee de belastingbetaler, jaarlijks tientallen miljoenen
euro’s aan opruimkosten van zwerfafval;
 recycleren we PET-plastic en aluminium op de beste manier. Dat levert ruim twee keer
zoveel geld op per kilo gerecycleerd materiaal en de hoge ambities op het gebied van
circulaire economie kunnen hierdoor realiteit worden;
 gaan we klimaatverandering tegen. Door efficiënter gebruik van materialen wordt minder
CO2 uitgestoten en minder afval verbrand.
 kunnen de gemeenten besparen op hun inspanningen om zwerfvuil op te ruimen.
De Gemeentelijke Adviesraad adviseert de gemeente Aartselaar toe te treden tot de
Statiegeldalliantie, om samen met andere gemeenten en middenveldorganisaties de hogere overheid
aan te zetten een systeem van statiegeld in te voeren.
Info: www.statiegeldalliantie.org

