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Tekst 3 en 4 Overkoepelende vragen 

De teksten ‘Statiegeld moet’ en ‘Geef hier die fles’ hebben beide een titel 
waarin dwang doorklinkt, maar bij beide teksten is die dwang op iets of 
iemand anders gericht. 

1p 32 Geef per tekst aan op wie of waarop die dwang gericht is. 
Geef antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 25 woorden. 

Volgens tekst 3 ‘Statiegeld moet’ is het primaire doel van de inzameling 
van plastic door bedrijven ‘niet het uitbannen van zwerfafval’. (regel 33) 
In tekst 4 ‘Geef hier die fles’ wordt uitgelegd wat wel het doel is van de 
bedrijven met de inzameling van plastic. 

1p 33 Citeer uit tekst 4 het zinsgedeelte dat het doel van die bedrijven het best 
uitlegt. 

2p 34 Welke drie van onderstaande uitspraken over de teksten ‘Statiegeld moet’ 
en ‘Geef hier die fles’ zijn juist?  
Noteer de nummers van je keuze. 
1 Beide teksten hebben als hoofdonderwerp: statiegeld. 
2 Het zijn beide betogende teksten, maar ze streven andere oplossingen 

na. 
3 In beide teksten wordt aandacht besteed aan het tegengaan van 

zwerfafval. 
4 In beide teksten wordt er bij de argumentatie gebruik gemaakt van 

argumentatie op basis van autoriteit. 
5 In beide teksten wordt ingegaan op de vraag ‘Hoe kan de inzameling 

van plasticafval het best aangepakt worden?’ 
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tekstfragment 1 

Het statiegeld op grote plastic drankflessen blijft bestaan. Dat heeft 
staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) vanochtend in een brief aan de 
Kamer gemeld. Mansveld neemt de stap omdat de verpakkingsindustrie 
gemaakte afspraken niet nakomt. Het voornemen om het statiegeld al 
begin dit jaar af te schaffen was om diezelfde reden een half jaar geleden 
ook al uitgesteld. De industrie wil graag van het systeem af en zou in ruil 
daarvoor geen PVC meer gebruiken in verpakkingen die in de super-
markten aangeboden worden. Maar dat is kennelijk niet gelukt.  
Verder komt er voorlopig geen statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Dit 
statiegeld werd door D66 en ChristenUnie bepleit om zwerfvuil en de 
plastic soep in de oceanen te verminderen. Wel mogen maatschappelijke 
organisaties (scholen, sportverenigingen) vanaf 1 januari plastic flesjes en 
blikjes gaan verzamelen. Bij inlevering bij speciale depots krijgen de 
organisaties dan een vergoeding, een ‘retourpremie’. 

naar: Anouk Eigenraam, NRC Handelsblad, 18 juni 2015 

Tekstfragment 1 is een nieuwsbericht over het besluit van de staatssecre-
taris dat statiegeld op grote plastic drankflessen blijft bestaan. 
In het tekstfragment worden nog twee beleidskeuzes genoemd. 

1p 35 Geef aan welke beleidskeuze positief is in het licht van tekst 3 en welke in 
het licht van tekst 4.  
Formuleer je antwoord in een of meer volledige zinnen en gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 40 woorden. 
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