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Onderzoek:
‘Huisvuil en plastic’

…………………………………………………………………………………………………………………………
Over het EenVandaag Opiniepanel
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden
vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen
onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes
variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over
het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van
2017. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan
een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70
procent van de panelleden.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Huisvuil en plastic
9 maart 2018

Over dit onderzoek
Aan het onderzoek, gehouden van 7 tot en met 9 maart, deden 33.270 leden van het
EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging representatief voor zes
variabelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Rozemarijn Lubbe:
rozemarijn.lubbe@eenvandaag.nl.
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1. Samenvatting
Meerderheid voor statiegeld op kleine flesjes en blikjes
Acht op de tien (78%) mensen zijn voorstander van statiegeld op kleine
petflesjes en blikjes. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder
33.270 leden van het Opiniepanel. Op donderdag 15 maart praat de
Tweede Kamer hierover.
Kiezers van alle coalitiepartijen zijn in ruime meerderheid voorstander van
statiegeld op kleine flesjes (0,5 liter) en blikjes. Bijna negen op de tien (89%)
D66-kiezers willen uitbreiding van het statiegeld en ook de achterbannen van het
CDA (83%), de ChristenUnie (85%) en de VVD (72%) zien dat zitten. Ook de
kiezers van de oppositiepartijen zijn voor de maatregel, die dient om de grote
hoeveelheid plastic zwerfafval in Nederland tegen te gaan. De resultaten van dit
onderzoek liggen in lijn met het onderzoek dat Recycling Netwerk vandaag bekend
maakt.
De belangrijkste reden om voor statiegeld te zijn is dat veel mensen geloven dat
het helpt om de hoeveelheid zwerfafval tegen te gaan. Ze denken dat minder
mensen hun flesjes en blikjes inleveren, in plaats van op straat gooien. Bovendien
hopen ze dat het afval dat nog wel in de berm komt, vaker wordt opgeraapt door
anderen om het alsnog in te leveren. Tegenstanders vinden het inleveren van de
flesjes en blikjes vooral teveel gedoe.
‘Negen op tien zouden flesjes wegbrengen'
Veel deelnemers zouden hun flesjes en blikjes inleveren bij de supermarkt, als er
statiegeld op zit. Hoe hoger het statiegeld, hoe meer mensen dat zouden doen. Bij
10 cent statiegeld op flesjes zou driekwart (77%) hun flesje vaak of altijd
inleveren, bij 25 cent statiegeld doet 89 procent dat. Ook voor blikjes zou de
moeite worden gedaan, als is het animo iets lager. Bij 10 cent zou 72 procent de
blikjes naar de supermarkt brengen, bij 25 cent doet 83 procent dat. Mensen
geven aan dat ze over blikjes minder enthousiast zijn, omdat die niet goed
afgesloten kunnen worden: "Geopende blikjes kunnen lekken, niet fijn in mijn
boodschappentas. Als ik daar dan een plastic zakje omheen doe, schiet het juist
weer niet op voor het milieu."
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2. Uitslagen
We stellen u eerst enkele vragen over maatregelen die u zelf zou kunnen nemen voor het
klimaat. Denk bijvoorbeeld aan aankopen die u doet, maatregelen die u neemt of een
anderemanier van leven.
Hoe klimaatbewust leeft u zelf?
Heel klimaatbewust

8%

Tamelijk klimaatbewust

61%

Niet zo klimaatbewust

26%

Helemaal niet klimaatbewust

4%

Weet niet / geen mening

1%

Bent u het eens of oneens met de volgende stelling: ’Ik vind dat ik eigenlijk
klimaatbewuster zou moeten leven.’
Mee eens

54%

Mee oneens

37%

Weet niet / geen mening

10%

Als u energiebesparende maatregelen neemt, doet u dat vooral omdat ze
bijdragen aan een beter klimaat, of omdat ze u geld besparen?
Voor een beter klimaat

40%

Omdat het geld bespaart

54%

Weet niet / geen mening

6%

Statiegeld op kleine flesjes en blikjes
Volgende week wordt in de Tweede Kamer gesproken over statiegeld op kleine flesjes (van
een halve liter) en blikjes. In veel landen bestaat dit al. In Nederland zit nu alleen
statiegeld op grote frisdrankflessen.
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Bij statiegeld betaalt de klant aan de kassa 25 cent extra, bij inlevering van de fles krijg je
dat geld terug.
Voorstanders van statiegeld op flessen en blikjes zeggen dat het de enige manier is om
plastic zwerfafval en milieuvervuiling tegen te gaan. Mensen zouden meer geneigd zijn de
flessen bij de winkel in te leveren, zodat er minder afval op straat of in verkeerde
vuilnisbakken terechtkomen.
Tegenstanders zeggen dat statiegeld op kleine flesjes en blikjes teveel gedoe is.
Terugname van flessen en blikjes is volgens hen te inefficiënt en kostbaar.

Vindt u het een goede of een slechte zaak als er statiegeld komt op kleine flesjes
en blikjes?
Een goede zaak

78%

Een slechte zaak

15%

Weet niet / geen mening

8%

Stel dat er op kleine flesjes en blikjes 25 cent statiegeld zit.
Als het gaat om kleine petflesjes, zou u die inleveren als u er 25 cent voor
terugkrijgt?
Altijd

75%

Vaak

14%

Soms

6%

Nooit

3%

Weet niet / geen mening

3%

Als het gaat om blikjes, zou u die inleveren als u er 25 cent voor terugkrijgt?
Altijd

70%

Vaak

13%

Soms

8%

Nooit

6%

Weet niet / geen mening

4%

Stel dat er op kleine flesjes en blikjes 10 cent statiegeld zit.
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Als het gaat om kleine petflesjes, zou u die inleveren als u er 10 cent voor
terugkrijgt?
Altijd

58%

Vaak

19%

Soms

13%

Nooit

7%

Weet niet / geen mening

3%

Als het gaat om blikjes, zou u die inleveren als u er 10 cent voor terugkrijgt?
Altijd

54%

Vaak

18%

Soms

13%

Nooit

11%

Weet niet / geen mening

4%

In 2016 is een verbod op gratis plastic tasjes in winkels en supermarkten ingegaan, een
ander initiatief om zwerfafval tegen te gaan.
In hoeverre mist u de gratis plastic tasjes?
Als er in de winkel bij u in de buurt nog wel tasjes zijn, vul dan ‘weet niet / geen mening'
in.
Heel erg

4%

Tamelijk erg

10%

Niet zo

36%

Helemaal niet

50%

Weet niet / geen mening

1%

AFVAL INZAMELEN
Welke situatie is op u van toepassing?
Ik scheid mijn afval voldoende

67%

Ik kan mijn afval beter scheiden

30%

Weet niet /geen mening

3%
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'Al mijn afval scheiden is een (vrijwel) onmogelijke opgave.’
Mee eens

42%

Mee oneens

53%

Weet niet / geen mening

6%
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