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19° | 7°

ZO

23° | 13°

MA

24° | 14°

Drukkend 
warm, kans 
op onweer

c Sportwereld

Vijftig knooppunten Eenwording in het 
Europese luchtruim wil maar niet lukken  c Economie

Ouders van Feyenoord-trainer  
Slot zijn apetrots op hun zoon 

cTrage invoering statiegeld

Blikjeswet 
achtervolgt 
Heineken

Jurriaan Nolles
Sander van Mersbergen
Zoetermeer

Uit vertrouwelijke stukken en ge-
sprekken met betrokkenen blijkt 
dat de brouwer wel degelijk alle 
kans had om kennis te nemen van 
de nieuwe regels. Recycling Net-
werk Benelux heeft inmiddels aan-
gifte gedaan tegen Heineken. De 
lobbyclub, die zes jaar lang ijverde 
voor het nieuwe statiegeldsysteem, 
beschuldigt het bedrijf van het 
overtreden van de Wet op de eco-
nomische delicten. De aangifte is 
nu in onderzoek bij het Openbaar 
Ministerie.

Volgens de Inspectie Leefomge-
ving en Transport (ILT) is 
Heineken er meermaals 
expliciet op gewezen dat 
het na 1 april geen statie-
geldloze blikjes meer 
mocht produceren. 
Vier dagen voordat Ne-
derland overging op het 
nieuwe statiegeldsys-
teem kwam de inspec-

tie er pas achter dat Heineken daar 
toch mee zou doorgaan, zo blijkt uit 
een reconstructie van deze krant. 
De inspectie was stomverbaasd en 
constateerde dat Heineken in over-
treding was. Daarom besloot ze 
Heineken een last onder dwang-
som op te leggen.

Heineken laat weten dat sprake 
was van een misverstand. Volgens 
de brouwer was een transitieperi-
ode afgesproken om de overgang 
soepel te laten verlopen.  De in-
spectie ontkent dit en zegt dat Hei-
neken genoeg tijd had. De regeling 
was al drie maanden uitgesteld.

Koppig
Bedrijfsethici zijn kritisch: ,,Dit 
doet denken aan andere casussen 
waarin het bedrijfsleven zich met 
een aan het irrationele grenzende 
koppigheid blijft verzetten tegen 
nieuwe wetten, hoe verstandig die 
ook zijn’’, aldus Wim Dubbink, 
hoogleraar bedrijfsethiek aan Til-
burg University.

Boudewijn de Bruin, 
hoogleraar financiële 
ethiek in Groningen: 
,,Als Heineken niet op 
de hoogte was van de 
regels, heeft het een 
probleem. Dan voelt 
het het maatschappe-
lijk sentiment niet 
aan .” c P4

Hoewel dat wettelijk verboden 
was, ging Heineken ook 
na 1 april door met het 
produceren van bierblikjes 
zonder statiegeld. Heineken 
spreekt van ‘een misverstand’.

Altijd netjes 
betaald, toch 
aangemerkt 
als wanbetaler 
Kredietcheckers 
baseren uw profi el op 
de data van anderen

c Bijlage Z

Een nieuwe 
levensfase
‘Ik probeer mezelf naar 
het licht te draaien, dus 

niet achteruit’

Sportwereld

‘Arne was de zoon van... 
Nu ben ik de vader van’

GUUS MEEUWIS

Geblesseerde geliefden
Voor Arsenal-ploeggenoten 
Miedema en Mead is samen 
revalideren ultieme relatietest

Belgische kust, 
villa in Portugal 
of Verre Oosten
Maar drank gaat 
nog altijd mee op 
de examenreis  c P7
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