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Initiatiefvoorstel 1crachtens artikel 78 van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 

no. 116, zoals gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38), ingediend door R. Parmessar, S. Akiernboto, R. 
Kromodihardjo, S. Afonsoewa en G Watamaleo, allen leden van De Nationale Assemblée, voor 

vaststellen van algemene regels met betrekking tot het heffen van statiegeld op 

drankverpakkingen (Wet Statiegeld op Drankverpakkingen). 
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WET van 	  

houdende algemene regels met betrekking tot 

het heffen van statiegeld op drankverpakkingen. 

ONTWERP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweging nemende dat het zich op onverantwoorde wijze ontdoen van o.a. plastic 

drankverpakkingen bijdragen tot vervuiling van het milieu, het wenselijk wordt geacht wettelijke 

bepalingen inzake de heffing van statiegeld op drankverpakkingen vast te stellen. 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de 

onderstaande wet: 

Algemene bepalingen 

Begripsomschrijving 
Artikel 1 

Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet wordt verstaan onder: 
a. statiegeld: bedrag dat wordt geheven bij de aankoop van een product en dat gedeeltijk 

wordt gerestitueerd als de koper de verpakking van het product na gebruik weer inlevert; 
b. verpakking: omhullingen van voedsel of andere producten, die na gebruik over het 

algemeen worden weggegooid als verpakkingsafval; 

Artikel 2 

1. Een ieder die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een drank in een verpakking aan 
een ander ter beschikking stelt, heft op die verpakking statiegeld. 

2. De in het eerste lid bedoelde verpakking wordt na gebruik met gedeeltijke restitutie van het 
statiegeld in ieder geval ingenomen door degene die in de uitoefening van zijn beroep of 
bedrijf een verpakking van dezelfde materiaalsoort aan een ander ter beschikking stelt. 

Artikel 3 

De verplichting, bedoeld in artikel 2 eerste lid, is niet van toepassing: 

1. Verpakkingen van medicinale dranIcen, wijn, sterke dranken, matig- 



alcoholhoudende dranken, zijnde alcoholhoudende drank die bij een temperatuur van 

twintig graden Celsius voor meer dan twaalf en minder dan vijftien volumeprocenten uit 

alcohol bestaat; 

2. drankenkartons, die zijn bestemd voor dranken en die voor ten minste 80% bestaan uit 

papier of karton; 

3. verpakkingen die direct voor verkoop met een drank worden gevuld; 

4. verpakkingen van dranken met een inhoud van 1 deciliter of minder; 

5. verpakkingen van dranken waarbij de producent of importeur kan aantonen dat er op 

jaarbasis minder dan 500.000 eenheden consumentenverpakkingen in Suriname aan 

consumenten ter beschikking worden gesteld 

Vaststelling hoogte van het statiegeld 
Artikel 4 

1. Bij beschikking van de minister van Handel en Industrie wordt de hoogte van het 
statiegeld, bedoeld in lid 1 van artikel 2, per soort enafmeting van de 
drankverpakking vastgesteld. 

2. Bij beschikking van de minister van Handel en Industrie wordt een percentage 
vastgesteld welke op het statiegeld mag worden ingehouden door degene die in de 
uitoefening van zijn beroep of bedrijf een drank in een verpakking aan een ander ter 
beschikking stelt. 

Restitutie 
Artikel 5 

In geval van retour van het statiegeldproduct heeft de consument recht op restitutie van 

een vastgesteld gedeelte van het statiegeld. Restitutie geschiedt terstond na ontvangst van 

het statiegeldproduct door de degene die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een 

drank in een verpakking aan een ander ter beschikking stelt. 

Slotbepalingen 
Artikel 6 

I. Deze wet wordt aangehaald als: Wet statiegeld op drankverpakkingen. 

2. Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 

3. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar aficondiging. 

4. De Ministers van Handel en Industrie en van Openbare Werken zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering van deze wet. 



Gegeven te Paramaribo, 	  

DESIRÉ D. BOUTERSE 



VVET van 	  

houdende algemene regels met betrekking tot 

het heffen van statiegeld op drankverpakkingen. 

ONTVVERP 

Memorie van toelichting 

De kosten ter instandhouding van een schoon en gezond woon — en leefmilieu zijn hoog. 

Gebleken is dat zwerfafval, waaronder plastiek flessen bijdragen tot een niet optimaal 

functionerende afwatering met als gevolg wateroverlast in vele woonwijken met alle 

consequenties van dien. Om mee te helpen aan de verbetering van de ontwatering binnen 

woongebieden is ervoor gekozen om elk individu de mogelijkheid te bieden zijn bijdrage te 

leveren waarbij drankenverpakkingen na gebruik weer ingeleverd kunnen worden bij de 

leverancier, waarbij hij/zij in aanmerking zal komen voor (gedeeltelijke) restitutie van het 

statiegeld. De winkelier/producent komt in aanmerking voor een deel van het statiegeld om de 

kosten welke gepaard gaan met de opslag en afdoening van de verpakkingen te dekken. 

In Suriname is er nog geen regeling omtrent het heffen van statiegeld op drankverpakkingen. 

Statiegeld zorgt voor een inzameling met hoge respons, weinig vervuiling, weinig hinder en lage 

kosten en zorgt ook eens voor een schonere omgeving: statiegeld helpt zwerfafval voorkomen. 
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