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1.0 Inleiding 
1.1 Achtergrond 

 
1. Per 1 juli 2021 treedt een wijziging van het Verpakkingenbesluit (zoals hieronder 

gedefinieerd) in werking waarin verplichtingen zijn opgenomen voor Producenten en 
Importeurs. Uit hoofde van die wijziging zijn Producenten en Importeurs onder meer 
gehouden om: 
a. er zorg voor te dragen dat per kalenderjaar ten minste 90 gewichtsprocent van het 

totaal van deze door de desbetreffende Producent en/of Importeur in de handel 
gebrachte kunststof flessen gescheiden wordt ingezameld; en, 

b. Statiegeld in rekening te brengen bij het in de handel brengen van kunststof flessen 
voor Frisdrank en water met een inhoud kleiner dan of gelijk aan 3 liter en de 
desbetreffende flessen terug te (doen) nemen. 

 
2. Het Afvalfonds Verpakkingen geeft namens de Producenten en Importeurs collectief 

uitvoering aan voornoemde statiegeld-verplichtingen op grond van het bepaalde in de 
algemeen verbindend verklaarde afvalbeheersbijdrageovereenkomst (ABBO, zoals hierna 
gedefinieerd) en de Statiegeldregeling gedateerd 1 juli 2021.  

 
3. Anticiperend op voornoemde statiegeld-verplichtingen is in opdracht van het Afvalfonds 

Verpakkingen, de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie en het Centraal Bureau 
Levensmiddelenhandel een blauwdruk opgesteld voor een nieuw landelijk statiegeldsysteem. 

 
4. In lijn met voornoemde blauwdruk is door Afvalfonds Verpakkingen, in samenspraak met de 

door haar aangewezen uitvoeringsorganisatie Statiegeld Nederland, het onderhavige 
document met de citeertitel Beleid Statiegeldflessen vastgesteld.  
 

5. Het Beleid Statiegeldflessen is vastgesteld ter nadere uitwerking van de algemeen 
verbindend verklaarde ABBO en bevat een verdere toelichting op de ABBO alsmede nadere 
regels conform artikel 2.8 van de ABBO. Het Beleid Statiegeldflessen treedt in werking op 1 
juli 20211.  

 
6. De eerder geldende statiegeldregeling voor grote kunststof flessen die door Afvalfonds 

Verpakkingen is voortgezet sinds de opheffing van het Productschap Dranken per 1 januari 
2015 (zoals bedoeld in artikel 2 lid 9 van de ABBO) komt vanwege de inwerkingtreding van de 
wijzigingen van het Verpakkingenbesluit met betrekking tot statiegeld per 1 juli 2021 te 
vervallen conform het in paragraaf 3 lid 4 van het Beleid 2021 Afvalfonds Verpakkingen 
bepaalde.  

1.2 Statiegeld	Nederland	en	Beleid	Statiegeldflessen	
 

7. Ten behoeve van de uitvoering van de Statiegeldregeling is Statiegeld Nederland opgericht 
en op grond van artikel 2.7 van de ABBO is Statiegeld Nederland door het Afvalfonds 
Verpakkingen aangewezen als uitvoeringsorganisatie.  
 

 
1 Producenten en Importeurs hebben een mogelijkheid al per 1 april 2021 voor Grote Statiegeldflessen of per 1 juni 2021 voor Kleine 
Statiegeldflessen aan te vangen: zie het bepaalde in paragraaf 3.0 onder nr. 4. 
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8. Statiegeld Nederland coördineert en faciliteert in haar hoedanigheid van 
uitvoeringsorganisatie de uitvoering van de Statiegeldregeling ten behoeve van de 
Producenten en Importeurs. Hiertoe verricht zij onder meer activiteiten zoals het landelijk 
(doen) inzamelen, tellen, sorteren, afrekenen en recyclen van Statiegeldflessen. Statiegeld 
Nederland zal uitvoeringsbeleid opstellen onder meer ten aanzien van Innamepunten. 

 
9. In het geval van discussie over de formulering, de uitleg of de toepassing van dit Beleid 

Statiegeldflessen beslist het Afvalfonds Verpakkingen in samenspraak met Statiegeld 
Nederland. Het Beleid Statiegeldflessen kan worden gewijzigd indien daar naar het oordeel 
van het Afvalfonds Verpakkingen in samenspraak met Statiegeld Nederland aanleiding toe 
bestaat. Afvalfonds Verpakkingen streeft er naar eventuele wijzigingen eenmaal per jaar te 
doen plaatsvinden met als ingangsdatum 1 januari. 
 

10. Het Beleid Statiegeldflessen geldt, onverminderd het andere door Stichting 
Afvalfondsverpakkingen vastgestelde beleid, waaronder het Beleid Afvalfonds (zoals hierna 
gedefinieerd).  
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2.0 Definities 

In dit Beleid Statiegeldflessen hebben de navolgende met een hoofdletter geschreven woorden de 
betekenis zoals hieronder aangegeven.  

Aangifte	Statiegeldflessen 
De Aangifte Statiegeldflessen zoals nader uitgewerkt in paragraaf 5.1 van dit Beleid Statiegeldflessen. 
De Aangifte Statiegeldflessen maakt onderdeel uit van de Aangifte zoals bedoeld in de ABBO en het 
Beleid en de daarin ten aanzien van de Aangifte opgenomen voorwaarden zijn ook op de Aangifte 
Statiegeldflessen van toepassing met in achtneming van het bepaalde in dit Beleid Statiegeldflessen.  

ABBO	
De algemeen verbindend verklaarde Afvalbeheersbijdrageovereenkomst Verpakkingen, zoals 
bedoeld in het Beleid Afvalfonds.  

Afdrachtaantal	
Het Afdrachtaantal zoals bedoeld in paragraaf 4.4 onder alinea 17 van dit Beleid Statiegeldflessen.  

Afvalbeheersbijdrage	Verpakkingen	
De Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen zoals bedoeld in het Beleid Afvalfonds en dat ten aanzien van 
de Statiegeldregeling en dit Beleid Statiegeldflessen bestaat uit een Statiegeldcomponent, een 
Uitvoeringscomponent en een Systeemcomponent. 

Afvalbeheersstructuur		
De Afvalbeheersstructuur zoals gedefinieerd in het Beleid Afvalfonds.  

Afvalfonds	Verpakkingen		
Stichting Afvalfonds Verpakkingen, statutair gevestigd te 's-Gravenhage. 

Basis	Statiegeldbetaling	
De Basis Statiegeldbetaling als bedoeld in paragraaf 5.3 in alinea 13 van dit Beleid Statiegeldflessen. 

Beleid	Afvalfonds	
De nadere regels, zoals bedoeld in artikel 2.8 van de ABBO, die ter uitvoering van de ABBO zijn 
vastgesteld door het Afvalfonds Verpakkingen, laatstelijk vastgelegd als Beleid 2021 Afvalfonds 
Verpakkingen, inclusief eventuele nog vast te stellen wijzigingen en aanvullingen daarop. 

Beleid	Statiegeldflessen	
Het onderhavige Beleid Statiegeldflessen waarin de nadere regels ten aanzien van de 
Statiegeldregeling zijn vastgelegd uit hoofde van het bepaalde in artikel 2.8 van de ABBO, en die zijn 
opgenomen in dit document Beleid Statiegeldflessen van Afvalfonds Verpakkingen en Statiegeld 
Nederland, inclusief eventuele nog vast te stellen wijzigingen en aanvullingen. 
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Boetereglement	
Het boetereglement zoals opgenomen in Bijlage 3 van de ABBO. 

Consument		
Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.  

Design	for	Recycling	Guidelines	
De Design for Recycing Guidelines welke te vinden zijn op: https://www.epbp.org/design-guidelines. 

EAN-Code	
Een Europees Artikel Nummer, zijnde de cijferreeks die onder de streepjescode op producten te 
vinden is, waarmee een productverpakking kan worden geïdentificeerd op stuks niveau.  

Exporteur	
Een onderneming die direct of indirect Statiegeldflessen voor het eerst buiten Nederland ter 
beschikking stelt. 

Essentiële	Eisen	
De eisen bedoeld in artikel 3 van het Verpakkingenbesluit. 

Frisdrank	
Drinkwaar als bedoeld in artikel 7a van het Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen.  

Gronden	Overige	Creditering	
De Gronden Overige Creditering als bedoeld in paragraaf 7.2 onder alinea 12 van dit Besluit 
Statiegeldflessen.  

Grote	Statiegeldflessen	
Flessen waarop een statiegeldverplichting rust ingevolge het Verpakkingenbesluit met een inhoud 
van 1 liter tot en met 3 liter.  

Innamepunten	
Alle locaties waar Statiegeldflessen worden ingezameld en de Consument deze kan inleveren, 
waaronder supermarkten, treinstations, cateringlocaties, online bezorgservices en benzinestations. 

Kleine	Statiegeldflessen	
Flessen waarop een statiegeldverplichting rust ingevolge het Verpakkingenbesluit met een inhoud tot 
1 liter. 

Maatwerkovereenkomst	
De maatwerkovereenkomst als bedoel in paragraaf 12.0 onder alinea 1 van dit Beleid 
Statiegeldflessen. 
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Maatwerkovereenkomst	Doorlegging	Verplichtingen	
De maatwerkovereenkomst als bedoeld in paragraaf 12.1 van dit Beleid Statiegeldflessen. 

Opgaaf	Statiegeldflessen 
De voorlopige informatie die de Producent en/of Importeur periodiek dient te verstrekken aan het 
Afvalfonds Verpakkingen middels de Producentenportal ter uitvoering van zijn verplichtingen in het 
kader van de ABBO, betreffende de in een Opgaveperiode in Nederland ter beschikking gestelde 
Statiegeldflessen, die als basis dient voor de betalingen ter voldoening van de Afvalbeheersbijdrage 
Verpakkingen, zoals omschreven in bijlage 2 van de ABBO. De Opgaaf Statiegeldflessen betreft een 
onderdeel van de Opgaaf als bedoeld in het Beleid Afvalfonds en de op de Opgaaf van toepassing 
zijnde voorwaarden zijn ook op de Opgaaf Statiegeld van toepassing met inachtneming van het 
bepaalde in dit Beleid Statiegeldflessen. 

Opgaaf	Indirecte	Export	
De Opgaaf Indirecte Export zoals bedoeld in paragraaf 7.1 van dit Beleid Statiegeldflessen. 

Opgaaf	Overige	Creditering	
De Opgaaf Overige Creditering zoals bedoeld in paragraaf 7.2 van dit Beleid Statiegeldflessen. 

Opgaveperiode	
De Opgaveperiode zoals bepaald in paragraaf 5.2 van dit Beleid Statiegeldflessen. 

Overige	Creditering	
De Overige Creditering als bedoeld in paragraaf 7.2 van dit Beleid Statiegeldflessen.  

Producent	en/of	Importeur		
Degene die beroepsmatig in Nederland: 

• als eerste stoffen, preparaten of andere producten in of tezamen met een Verpakking aan 
een ander ter beschikking stelt; 

• als eerste stoffen, preparaten of andere producten in een Verpakking invoert en zich van de 
Verpakking ontdoet; 

• van een ander de opdracht krijgt de Verpakking van stoffen, preparaten of andere producten 
te voorzien van de naam, logo of merkteken van de ander; 

• stoffen, preparaten of andere producten, in of tezamen met een Verpakking die is bestemd 
om bij het aan de gebruiker ter beschikking stellen van stoffen, preparaten of andere 
producten, daaraan te worden toegevoegd (waaronder in elk geval worden begrepen: 
Verpakkingen als bedoeld in artikel 1 onder a onder 2 van het Verpakkingenbesluit 
(Verkooppuntverpakkingen)), aan de gebruiker ter beschikking stelt. 

Producentenportal	
De digitale portal ten behoeve van onder meer de Opgaaf - en Aangifte Statiegeldflessen en facturen 
zoals neergelegd in dit Beleid Statiegeldflessen, welke portal in stand wordt gehouden en wordt 
beheerd door of namens Statiegeld Nederland.  
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Restitutie	
De restitutie aan de Exporteur als bedoeld in de Regeling Indirecte Export zoals neergelegd in 
paragraaf 7.1 van dit Beleid Statiegeldflessen. 

Retouraanspraak	
De Retouraanspraak zoals bedoeld in paragraaf 9.2 van dit Beleid Statiegeldflessen in alinea 2. 

Retourbags	
Plastic zakken zijnde big bags, small bags of mini bags waarin (on)gecompacteerde Statiegeldflessen 
na inname worden verzameld en getransporteerd voor verdere bewerking (zoals tellen en sorteren).  

Statiegeld	
Het verschuldigde statiegeld van minimaal € 0,15 per Kleine Statiegeldfles respectievelijk minimaal  
€ 0,25 per Grote Statiegeldfles dat Producenten en/of Importeurs verschuldigd zijn. 

Statiegeldcomponent	
De component - die onderdeel uitmaakt van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen – ter dekking van 
het Statiegeld dat Producenten en Importeurs verschuldigd zijn zoals opgenomen in paragraaf 6.0 
van dit Beleid Statiegeldflessen.  

Statiegeldfactuur	
De door het Afvalfonds Verpakkingen op te stellen Statiegeldfactuur als bedoeld in paragraaf 5.3 van 
dit Beleid Statiegeldflessen in alinea 14. 

Statiegeldflessen	
Kleine Statiegeldflessen en Grote Statiegeldflessen waarin Frisdrank of water is verpakt en waarvoor 
een Producent en/of Importeur bijdrageplichtig is onder toepassing van het bepaalde in dit Beleid 
Statiegeldflessen. 

Statiegeld	Nederland	
Stichting Uitvoeringsorganisatie Statiegeld, statutair gevestigd te ’s Gravenhage. 

Statiegeldregeling	
De statiegeldregeling gedateerd 1 juli 2021 zoals nader uitgewerkt in dit Beleid Statiegeldflessen.  

Systeemcomponent	
De component zoals opgenomen in paragraaf 6.0 van dit Beleid Statiegeldflessen ter dekking van de 
kosten van het Afvalfonds Verpakkingen voor de uitvoering van de Statiegeldregeling. De 
Systeemcomponent maakt onderdeel uit van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. 

Systeem	Statiegeldbetaling	
De Systeem Statiegeldbetaling als bedoeld in paragraaf 5.3 onder alinea 13 van dit Beleid 
Statiegeldflessen. 
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Telcentrum	
Een Telcentrum als bedoeld in paragraaf 8.1 onder alinea 1. 

Transport	(On)Gecompacteerde	Statiegeldflessen	
Het Transport (On)Gecompacteerde Statiegeldflessen als bedoeld in paragraaf 8.1 onder alinea 1 van 
dit Beleid Statiegeldflessen.  

Transportvergoeding	
De Transportvergoeding als bedoeld in paragraaf 8.2 onder alinea 2 van dit Beleid Statiegeldflessen.  

Transport	Fee	
De Transport Fee als bedoeld in paragraaf 8.2 onder alinea 4 van dit Beleid Statiegeldflessen. 

Transport	Target	
De Transport Target als bedoeld in paragraaf 8.2 onder alinea 3 van dit Beleid Statiegeldflessen.  

Uitvoeringscomponent	
De component zoals opgenomen in paragraaf 6.0 van dit Beleid Statiegeldflessen ter dekking van de 
systeemkosten en de kosten van inname, verwerking en/of vermarkting van Statiegeld Nederland 
voor de uitvoering van de Statiegeldregeling. De Uitvoeringscomponent maakt onderdeel uit van de 
Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. 

VBR	
De vergoeding behandeling retourembalage als bedoeld in paragraaf 4.4 onder alinea 17 van dit 
Beleid Statiegeldflessen.  

Verhouding		Ongewijzigde	EAN-Code	
De Verhouding Ongewijzigde EAN-Code zoals bedoeld in paragraaf 4.4 onder alinea 17 van dit Beleid 
Statiegeldflessen.  

Verkooppuntverpakkingen	
De Verpakkingen bedoeld in art. 1 lid 1, sub a, onder 2 van het Verpakkingenbesluit.  

Verpakkingen		
Verpakkingen zoals gedefinieerd in artikel 1 lid 1 onder a van het Verpakkingenbesluit, welke nader 
worden gespecificeerd in artikel 1 lid 1 onder b, c, en d van het Verpakkingenbesluit. De volledige 
definitie is aangehaald in paragraaf 3.1. van het Beleid Afvalfonds. 

Verpakkingenbesluit		
Besluit beheer verpakkingen 2014 (Stb 2014, 409) zoals dat van tijd tot tijd geldt, inclusief eventuele 
wijzigingen daarvan. 

Vergrijpboete	
De vergrijpboete als bedoeld in Bijlage 3 van de ABBO. 
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Verzuimboete	
De verzuimboete als bedoeld in Bijlage 3 van de ABBO. 	
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3.0 Algemeen 

1. Met ingang van 1 juli 2021 dienen Producenten en Importeurs van Statiegeldflessen – onder 
meer – op de Statiegeldfles aan de koper Statiegeld in rekening te brengen en hebben zij een 
Retouraanspraak.  

 
2. De Producent en/of Importeur van Statiegeldflessen dient bij de verkoop in Nederland: 

a. van Kleine Statiegeldflessen op de verkoopnota afzonderlijk als Statiegeld gespecificeerd, 
dan wel tegelijk met de afrekening aan de koper, € 0,15 Statiegeld voor elke Kleine 
Statiegeldfles aan zijn afnemers in rekening te brengen; alsmede, 

b. van Grote Statiegeldflessen op de verkoopnota afzonderlijk als Statiegeld gespecificeerd 
dan wel tegelijk met de afrekening aan de koper, € 0,25 Statiegeld voor elke Grote 
Statiegeldfles aan zijn afnemers in rekening te brengen; alsmede, 

c. op het etiket van de Statiegeldflessen het logo te (doen) plaatsen als bedoeld in 
paragraaf 4.2 van dit Beleid Statiegeldflessen om duidelijk te maken dat de 
Statiegeldflessen met Statiegeld zijn belast en onder de Statiegeldregeling vallen.  

 
3. De Producent en/of Importeur van Statiegeldflessen is aan Afvalfonds Verpakkingen de 

Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen verschuldigd. Voornoemde Afvalbeheersbijdrage 
Verpakkingen in het kader van de Statiegeldregeling komt tot stand door de verschillende 
onderdelen van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen, zijnde de Statiegeldcomponent, de 
Uitvoeringscomponent en de Systeemcomponent te vermenigvuldigen met het aantal stuks 
Grote- en/of Kleine Statiegeldflessen waarvoor de Producent en/of Importeur 
bijdrageplichtig is. De verschillende componenten welke onderdeel uitmaken van de 
Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen voor Grote Statiegeldflessen en voor Kleine 
Statiegeldflessen, alsmede de wijze waarop de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen in 
rekening zal worden gebracht, is opgenomen in paragraaf 6.0 van dit Beleid 
Statiegeldflessen. 
  

4. Producenten en/of Importeurs kunnen vanaf 1 april 2021 Grote Statiegeldflessen en vanaf 1 
juni 2021 Kleine Statiegeldflessen in de handel brengen conform het bepaalde in dit Beleid 
Statiegeldflessen en dienen in dat geval voor Grote Statiegeldflessen vanaf 1 april 2021 en 
voor Kleine Statiegeldflessen vanaf 1 juni 2021 te verantwoorden in de eerste 
Opgaveperiode als bedoeld in paragraaf 5.0 van dit Beleid Statiegeldflessen. In geval ten 
aanzien van dergelijke Statiegeldflessen is voldaan aan het bepaalde in dit Beleid 
Statiegeldflessen, zal de Statiegeldregeling op dergelijke Statiegeldflessen worden toegepast 
als waren de desbetreffende Statiegeldflessen na 1 juli 2021 in de handel gebracht onder de 
Statiegeldregeling.  
 

5. Voor zover niet anders volgt uit dit Beleid Statiegeldflessen is het bepaalde in het Beleid 
Afvalfonds ten aanzien van de Statiegeldregeling zoveel als mogelijk van overeenkomstige 
toepassing. Dit betreft onder andere de grondslag van de bijdrageplicht voor de Producent 
en/of Importeur. In geval van strijdigheid tussen het Beleid Statiegeldflessen en het Beleid 
Afvalfonds, prevaleert het bepaalde in het Beleid Statiegeldflessen.   
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4.0 EAN-Code, statiegeld logo en aanmeldverplichting 
4.1 EAN-Code	
 
1. Om de Statiegeldflessen waar de Statiegeldregeling op van toepassing is te kunnen 

onderscheiden van andere (statiegeld)flessen – zoals (i) kleine kunststof flessen van 
frisdranken en waters die in de handel zijn gebracht voordat de Statiegeldregeling in werking 
trad en (ii) grote kunststof flessen waar de statiegeldregeling op van toepassing was als 
bedoeld in paragraaf 3.4 van het Beleid Afvalfonds – zal de Producent en/of Importeur elke 
Statiegeldfles die onder de Statiegeldregeling in de handel wordt gebracht: 
a. voorzien van een nieuwe EAN-Code; en, 
b. het statiegeld-logo. 
De Producent en Importeur zal daarbij de voor vermelding van EAN-Codes en gebruik van het 
statiegeld-logo geldende voorschriften in acht nemen, evenals (andere) voorschriften vanuit 
Statiegeld Nederland. Met betrekking tot het gebruik door een Producent en/of Importeur 
van EAN-Codes gelden de voorschriften daaromtrent zoals opgesteld door GS1 als basis, van 
welke voorschriften Statiegeld Nederland kan afwijken. Afwijkingen zullen door Statiegeld 
Nederland op haar website worden geplaatst en/of worden opgenomen in dit Beleid 
Statiegeldflessen.  

4.2 Logo	
 
2. Iedere Statiegeldfles moet door de Producent en/of Importeur worden voorzien van het 

door Statiegeld Nederland aan de Producent en/of Importeur ter beschikking te stellen 
statiegeld-logo, een en ander met in achtneming van de voorwaarden zoals beschreven in de 
Voorschriften verplicht gebruik van statiegeldlogo op verpakkingen (inclusief eventuele 
wijzigingen ten opzichte van de laatstelijk vastgestelde versie van juli 2020). Statiegeld 
Nederland zal de laatste versie van voornoemde voorwaarden telkens beschikbaar stellen en 
houden op de download pagina op haar website. 

4.3 Aanmeldverplichtingen	EAN-Codes	
 
3. Producenten en/of Importeurs zijn verplicht de EAN-Codes (inclusief de gewichten en 

vormen) van alle Statiegeldflessen die na inwerkingtreding van dit Beleid Statiegeldflessen in 
de handel worden gebracht bij Statiegeld Nederland aan te melden, uiterlijk veertien dagen 
voordat deze in de handel worden gebracht. 
 

4. Producenten en/of Importeurs zijn verplicht de EAN-Codes van grote kunststof flessen waar 
de statiegeldregeling op van toepassing was als bedoeld in paragraaf 3.4 van het Beleid 
Afvalfonds en die in de handel zijn gebracht voordat de Statiegeldregeling in werking trad, 
uiterlijk veertien dagen nadat dit Beleid Statiegeldflessen in werking is getreden bij 
Statiegeld Nederland aan te melden.  
 

5. Producenten en/of Importeurs zijn verplicht de EAN-Codes en de vormen van alle 
Statiegeldflessen die na inwerkingtreding van dit Beleid Statiegeldflessen door de 
betreffende Producent en/of Importeur in de handel worden gebracht door te geven aan de 
op de markt actieve RVM-leveranciers, voordat deze Statiegeldflessen in de handel worden 
gebracht. Een lijst met de RVM-leveranciers is opvraagbaar bij Statiegeld Nederland.  
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6. Aanmelding van de EAN-Codes geschiedt door middel van invoering door de Producent en/of 
Importeur van de EAN-Codes in de Producentenportal. Producenten en Importeurs zijn 
gehouden alle in de Producentenportal gevraagde informatie juiste en volledig aan te 
leveren en eventuele wijzigingen zo spoedig als mogelijk door te geven.  

 
7. Statiegeld Nederland zal een database met EAN-Codes beheren en beschikbaar stellen aan 

de Innamepunten en de RVM-leveranciers. 
 
8. Met ingang van het kalenderjaar 2022 is Statiegeld Nederland gerechtigd de aanmelding van 

een EAN-Code van een Statiegeldfles te weigeren, indien de betreffende Statiegeldfles niet 
voldoet aan de Essentiële Eisen.  

 
9. Statiegeld Nederland kan ten aanzien van nader te bepalen Statiegeldflessen 

gedifferentieerde tarieven en bedragen hanteren in verband met de mate van efficiëntie, de 
kosten en/of de risico’s van de toepassing van de desbetreffende Statiegeldflessen in het 
systeem van inname, bewerking en/of recycling. Statiegeld Nederland verwijst in dit verband 
naar de gestelde eisen van recycling in de Design for Recycling Guidelines welke te vinden 
zijn op: https://www.epbp.org/design-guidelines.   

 
10. Het afmelden van een EAN-Code bij Statiegeld Nederland is uitsluitend mogelijk indien de 

betreffende Producent en/of Importeur die een verzoek daartoe doet naar het oordeel van 
Statiegeld Nederland voldoende aannemelijk maakt dat de betreffende EAN-Code niet of 
nauwelijks meer wordt of zal worden geretourneerd bij de diverse Innamepunten. Het recht 
op uitkering van Statiegeld van een Consument eindigt na verloop van vijf jaar na aankoop 
door de Consument van de Statiegeldfles. Statiegeld Nederland kan ervoor kiezen om na 
verloop van deze vijf jaar alsnog Statiegeld aan een Consument uit te keren indien een 
Consument daartoe een verzoek indient.  

4.4 Gebruik	internationale	EAN-Code	en	ongewijzigde	EAN-Code	
 
11. Het hieronder in de alinea’s nr. 12 tot en met 16 bepaalde is er op gericht om te (kunnen) 

voorzien in voldoende (risico)dekking voor Statiegeld Nederland in verband met kosten voor 
(i) de inname van Statiegeldflessen met internationale EAN-codes en (ii) de inname van 
Kleine Statiegeldflessen die niet voorzien zijn van nieuwe EAN-codes. 

	
12. Indien een Producent en/of Importeur – al dan niet in afwijking van het bepaalde in alinea 1 

van paragraaf 4.1 hierboven – Statiegeldflessen in de handel brengt onder de 
Statiegeldregeling die zijn voorzien van een internationale EAN-Code, is door de 
desbetreffende Producent en/of Importeur over die Statiegeldflessen een verhoogde 
Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen verschuldigd. De verhoogde Afvalbeheersbijdrage 
Verpakkingen die verschuldigd is over de desbetreffende Statiegeldflessen komt tot stand 
door de toepasselijke bedragen van de Statiegeldcomponent en de Uitvoeringscomponent - 
zoals weergegeven in paragraaf 6.0 van dit Beleid Statiegeldflessen – voor elke Statiegeldfles 
te vermenigvuldigen met 120%. Het door een Producent en/of Importeur verschuldigde 
bedrag van de Systeemcomponent blijft bij gebruik van een internationale EAN-Code gelijk. 

 
13. Indien een Producent en/of Importeur Kleine Statiegeldflessen in Nederland in de handel 

brengt onder de Statiegeldregeling zonder dat deze zijn voorzien van een nieuwe EAN-Code 
als bedoeld in alinea 1 van paragraaf 4.1 van dit Beleid Statiegeldflessen, is door de 
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desbetreffende Producent en/of Importeur over die Kleine Statiegeldflessen een verhoogde 
Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen verschuldigd. De verhoogde Afvalbeheersbijdrage 
Verpakkingen die verschuldigd is over de desbetreffende Statiegeldflessen komt tot stand 
door de toepasselijke bedragen van de Statiegeldcomponent en de Uitvoeringscomponent - 
zoals weergegeven in paragraaf 6.0 van dit Beleid Statiegeldflessen – voor elke Statiegeldfles 
te vermenigvuldigen met 150%. Het door een Producent en/of Importeur verschuldigde 
bedrag van de Systeemcomponent blijft bij gebruik van een ongewijzigde EAN-Code van een 
Kleine Statiegeldfles gelijk. 
 

14. Op basis van de gerealiseerde retourpercentages en ervaringscijfers, zullen de percentages 
als hierboven onder alinea 12 en 13 van deze paragraaf 4.4 van dit Beleid Statiegeldflessen 
opgenomen worden geëvalueerd en – waar nodig – worden aangepast, rekening houdend 
met de doelstelling als beschreven in de eerste volzin van alinea nr. 16 hieronder. 
 

15. In geval Statiegeld Nederland ten aanzien van een Producent en/of importeur meer 
Statiegeld Flessen van de soorten - zoals hierboven bedoeld in alinea 12 respectievelijk 
alinea 13 - blijkt te hebben ingenomen, dan door de Producent en/of importeur in de 
Opgave Statiegeldflessen opgegeven, zal bij de Producent en/of Importeur alsnog de 
Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen over het hogere aantal Statiegeldflessen in rekening 
worden gebracht zodat ten aanzien van alle ingenomen Statiegeldflessen ten minste de 
Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen wordt afgedragen uitgaande van de tarieven en 
bedragen als bedoeld in paragraaf 6.0. 

 
16. Statiegeld Nederland bepaalt per Producent en/of Importeur na afloop van elk 

kalenderkwartaal – aan de hand van het aantal ingenomen Statiegeldflessen met een 
internationale EAN-Code en/of Kleine Statiegeldflessen met een ongewijzigde EAN-Code - of 
– en, zo ja, in welke mate – er in het licht van het belang als bedoeld in alinea nr. 11 
hierboven ruimte is om aan de Producent en/of Importeur de door de Producent en/of 
Importeur de uit hoofde van het bepaalde in alinea 12 en alinea 13 betaalde opslag op de 
bedragen genoemd in paragraaf 6.0, terug te betalen waarbij rekening wordt gehouden met 
de financieringscomponent unredeemed.  

 
17. Met ingang van 1 juli 2021 vallen alle ingenomen Grote Statiegeldflessen – ongeacht of deze 

zijn voorzien van een nieuwe EAN-Code of voorafgaand aan 1 juli 2021 door een Producent 
en/of Importeur in de handel zijn gebracht – onder de Statiegeldregeling. Statiegeld 
Nederland stelt binnen drie maanden na inwerkingtreding van de Statiegeldregeling en 
vervolgens na afloop van elk kwartaal het aantal in Nederland ingenomen Grote 
Statiegeldflessen zonder een gewijzigde EAN-Code vast en deelt dit door het totale aantal in 
Nederland ingenomen Statiegeldflessen om het aandeel Grote Statiegeldflessen zonder een 
gewijzigde EAN-Code over de desbetreffende periode te bepalen, uitgedrukt in een 
percentage (Aandeel Ongewijzigde EAN-Code). Een Producent en/of Importeur die na 
inwerkingtreding van de Statiegeldregeling Grote Statiegeldflessen in de handel heeft 
gebracht met een ongewijzigde EAN-Code is – onverminderd het overigens in dit Beleid 
Statiegeldflessen bepaalde – gehouden over een aantal van de Grote Statiegeldflessen met 
een ongewijzigde EAN-Code (Afdrachtaantal) (i) Statiegeld en (ii) een vergoeding 
behandeling retourembalage (VBR) af te dragen aan Statiegeld Nederland. Het 
Afdrachtaantal is gelijk aan het aantal Grote Statiegeldflessen met een ongewijzigde EAN-
Code dat de Producent en/of Importeur in de desbetreffende periode in de handel heeft 
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gebracht vermenigvuldigd met het Aandeel Ongewijzigde EAN-Code over de desbetreffende 
periode. 
 

18. In het geval een Producent en/of Importeur de EAN-Code van Grote Statiegeldflessen die 
door de betreffende Producent en/of importeur vanaf 1 juli 2021 in de handel worden 
gebracht conform dit Beleid Statiegeldflessen heeft gewijzigd, dan is de betreffende 
Producent en/of Importeur gehouden om over Grote Statiegeldflessen waar de 
statiegeldregeling op van toepassing was als bedoeld in paragraaf 3.4 van het Beleid 
Afvalfonds met een oude EAN-Code en die na 1 juli 2021 worden ingenomen, aan Statiegeld 
Nederland statiegeld en VBR af te dragen conform de statiegeldregeling als bedoeld in 
paragraaf 3.4 van het Beleid Afvalfonds.  
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5.0 Aangifte, Opgaaf Statiegeldflessen en betaling 
5.1 Aangifte	Statiegeldflessen	
 
1. De Producent en/of Importeur dient na afloop van een kalenderjaar ten aanzien van 

Statiegeldflessen (inclusief EAN-Code, doppen, etiketten, gewichten, afmetingen en overige 
door Statiegeld Nederland gestelde vereisten) Aangifte Statiegeldflessen bij Afvalfonds 
Verpakkingen te doen van: 
a. het aantal Grote - en Kleine Statiegeldflessen waarvoor de Producent en/of Importeur 

in het desbetreffende kalenderjaar bijdrageplichtig is; en, 
b. alle overige door Afvalfonds Verpakkingen en/of Statiegeld Nederland noodzakelijk 

geachte gegevens.  
 
2. De Aangifte Statiegeldflessen zal op basis van de Opgaven Statiegeldflessen over het 

voorafgaande kalenderjaar worden klaargezet in de Producentenportal en kan na controle – 
en waar nodig aanpassing – door de Producent en/of Importeur worden goedgekeurd.  
 

3. De Aangifte Statiegeldflessen dient te zijn voorzien van een accountantsverklaring volgens 
een nader door Afvalfonds Verpakkingen en/of Statiegeld Nederland op te stellen en bekend 
te maken controleprotocol. De meest actuele versie van voornoemd controleprotocol zal 
Statiegeld Nederland als download op haar website beschikbaar stellen. Deze 
accountantsverklaring laat onverlet de bevoegdheid van Statiegeld Nederland en/of 
Afvalfonds Verpakkingen om op basis van de ABBO een eigen controle uit te voeren op de 
Aangifte Statiegeldfessen en eventuele naheffingen op te leggen indien en voor zover daar 
naar aanleiding van de uitgevoerde controle aanleiding toe bestaat.  
 

4. De Aangifte Statiegeldflessen maakt onderdeel uit van de Aangifte als bedoeld in het Beleid 
Afvalfonds en de in het Beleid Afvalfonds opgenomen bepalingen zijn daarop van 
overeenkomstige toepassing voor zover daarvan in dit Beleid Statiegeldflessen niet wordt 
afgeweken.  
 

5. De Producent en/of Importeur is gehouden zijn Aangifte juist en volledig in te vullen, 
(digitaal) te ondertekenen en in te dienen uiterlijk in het eerste kalenderkwartaal volgend op 
het jaar waarop de Aangifte betrekking heeft. Indien een Producent en/of Importeur niet 
voldoet aan het gestelde in de vorige volzin dan kan dit leiden tot het opleggen van een 
Verzuim- of Vergrijpboete met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 11.0 van dit 
Beleid Statiegeldflessen en de ABBO.  
 

6. Uitstel voor het doen van Aangifte is alleen mogelijk bij uitzonderlijke gebeurtenissen en na 
toestemming van het Afvalfonds Verpakkingen. Een verzoek daartoe dient uiterlijk drie 
werkdagen voor 1 april schriftelijk te worden ingediend bij het Afvalfonds Verpakkingen. 

 
7. Een Aangifte heeft betrekking op alle Opgaveperioden in het desbetreffende kalenderjaar. 

5.2 Opgaaf	Statiegeldflessen	
 
8. De Producent en/of Importeur van Statiegeldflessen dient periodiek een Opgaaf 

Statiegeldflessen te doen aan Afvalfonds Verpakkingen via de Producentenportal. De Opgaaf 
Statiegeldflessen betreft – vooruitlopend op de Aangifte - zo juist en volledig mogelijk de 
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gegevens over de periode waar de Opgaaf betrekking op heeft (de Opgaveperiode). 
Achtereenvolgens zullen de Opgaveperioden in een jaar met: 
1. 52 weken telkens 4 weken beslaan en elke derde periode 5 weken (resulterend in 12 

perioden in het gehele jaar, waarvan 8 perioden van 4 weken en 4 perioden van 5 
weken); en, 

2. 53 weken telkens 4 weken beslaan en elke derde periode 5 weken, uitgezonderd de 
laatste periode die 6 weken zal beslaan (resulterend in 12 perioden in het gehele jaar, 
waarvan 8 perioden van 4 weken, 3 perioden van 5 weken en 1 periode van 6 weken).  

 
9. De aanvang van de Opgaveperioden onder de Statiegeldregeling is voor Kleine 

Statiegeldflessen en Grote Statiegeldflessen afwijkend: 
a. Grote Statiegeldflessen: de eerste Opgaveperiode voor grote Statiegeldflessen heeft 

betrekking op Grote Statiegeldflessen die in de periode vanaf 1 april 2021 tot en met 
30 mei 2021 in de handel zijn gebracht. De daarna volgende Opgaveperiode voor 
Grote Statiegeldflessen is gelijk aan de eerste Opgaveperiode voor Kleine 
Statiegeldflessen zoals in deze alinea onder sub b weergegeven; 

b. Kleine Statiegeldflessen: de eerste Opgaveperiode voor Kleine Statiegeldflessen 
heeft betrekking op Kleine Statiegeldflessen die in de periode vanaf 31 mei 2021 tot 
en met 4 juli 2021 in de handel zijn gebracht.  

De Opgaveperiode volgend op de eerste Opgaveperiode voor Grote Statiegeldflessen is 
gelijk aan de eerste Opgaveperiode voor Kleine Statiegeldflessen (zie sub b hiervoor) en 
betreft een periode van 5 weken, waarna de cyclus van Opgaveperioden als bedoeld in 
alinea 8 aanvangt met een periode van 4 weken. Na voornoemde periode van 4 weken volgt 
nog een Opgaveperiode van 4 weken en daarna een Opgaveperiode van vijf weken, een en 
ander conform de cyclus zoals beschreven in alinea 8. 
 

10. De Producent en/of Importeur zal binnen vijf werkdagen na afloop van een Opgaveperiode 
aan Afvalfonds Verpakkingen via de Producentenportal een Opgaaf Statiegeldflessen doen 
over de verstreken periode. In geval van het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen aan de 
verplichting tot het doen van de Opgaaf Statiegeldflessen is het Afvalfonds Verpakkingen – 
onverminderd haar overige rechten uit hoofde van de ABBO - gerechtigd om de Opgaaf 
Statiegeldflessen van de Producent en/of Importeur te schatten, dan wel de Opgaaf 
Statiegeldflessen van de desbetreffende Producent en/of Importeur over de voorafgaande 
Opgaveperiode te vermeerderen met een opslag van 20%. Voornoemde opslag kan door 
Statiegeld Nederland op verzoek van de Producent en/of Importeur op enige moment 
worden terugbetaald aan de Producent en/of Importeur. 

 
11. Een Opgaaf Statiegeldflessen bevat tenminste zo juist en volledig mogelijk de informatie 

over de desbetreffende Opgaveperiode als in paragraaf 5.1 van dit Beleid Statiegeldflessen 
opgesomd ten aanzien van de Aangifte. Indien en zodra voor een Producent en/of Importeur 
voorzienbaar is dat bepaalde gegevens met betrekking tot de Opgaaf Statiegeldflessen niet 
juist en volledig zijn, bijvoorbeeld omdat zich een wijziging heeft voorgedaan of voor zal 
doen, zal de Producent en/of Importeur per direct wijzigingen doorgeven via de 
Producentenportal zodat de Opgaaf Statiegeld te allen tijde juist en volledig is. 

 
12. Een Opgaaf Statiegeldflessen wordt door de Producent en/of Importeur ingediend via de 

Producentenportal. 
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5.3 (Voorlopige)	betaling,	definitieve	Afvalbeheersbijdrage	Verpakkingen	en	
betalingsvoorwaarden	

 
13. De Producent of Importeur zal de verschuldigde Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen uit 

hoofde van de Statiegeldregeling en dit Beleid Statiegeldflessen voldoen: 
1. door middel van een voorlopige betaling waarvan de hoogte wordt bepaald door het 

aantal Statiegeldflessen in de Opgaaf Statiegeld te vermenigvuldigen met de 
Statiegeldcomponent en de Uitvoeringscomponent (de Basis Statiegeldbetaling); 

2. door middel van een voorlopige betaling waarvan de hoogte wordt bepaald door het 
aantal Statiegeldflessen in de Opgaaf Statiegeld te vermenigvuldigen met de 
Systeemcomponent (de Systeem Statiegeldbetaling).   

 
14. Aansluitend op een door een Producent en/of Importeur ingediende Opgaaf 

Statiegeldflessen stelt Afvalfonds Verpakkingen uiterlijk op de maandag van de tweede week 
na afloop van een Opgaveperiode een factuur (de Statiegeldfactuur) op voor de Basis 
Statiegeldbetaling. De betalingstermijn van de Statiegeldfactuur van de Basis 
Statiegeldbetaling bedraagt 14 dagen. De betaling door een Producent en/of Importeur 
geschiedt door middel van automatische incasso. 
 

15. De Systeem Statiegeldbetaling wordt door Afvalfonds Verpakkingen aan de Producent en/of 
Importeur gefactureerd gelijktijdig met en conform de wijze waarop de overige (voorlopige) 
betalingen van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen uit hoofde van het Beleid Afvalfonds 
door Afvalfonds Verpakkingen aan de Producent of Importeur in rekening worden gebracht. 
De op dergelijke overige (voorlopige) betalingen van toepassing zijnde voorwaarden zijn van 
overeenkomstige toepassing. 
 

16. Indien op basis van de Aangifte Statiegeldflessen blijkt dat de door de Producent en/of 
Importeur verschuldigde Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen uit hoofde van de 
Statiegeldregeling en dit Beleid Statiegeldflessen niet gelijk is aan de som van de Basis 
Statiegeldbetaling en de Systeem Statiegeldbetaling, is het bepaalde in artikel 6 van Bijlage 2 
– Betalingsvoorwaarden van de ABBO van overeenkomstige toepassing.   
 

17. Uitstel van betaling is alleen mogelijk bij uitzonderlijke gebeurtenissen en na toestemming 
van het Afvalfonds Verpakkingen. Een verzoek daartoe dient uiterlijk drie werkdagen voor 
het verlopen van de betalingstermijn schriftelijk te worden ingediend bij het Afvalfonds 
Verpakkingen. 
 

18. In het kader van een zo efficiënt mogelijke werking van de Statiegeldregeling en de daarmee 
gepaard gaande betalingen zullen de benodigde data afkomstig van de Producenten en 
Importeurs tussen Afvalfonds Verpakkingen en Statiegeld Nederland worden gedeeld en 
uitgewisseld waarbij het bepaalde in artikel 7 van de ABBO van toepassing is.  

5.4 Administratieplicht	
 
19. De administratieplicht van Producenten en Importeurs zoals opgenomen in het Beleid 

Afvalfonds is van overeenkomstige toepassing op het bepaalde in dit Beleid 
Statiegeldflessen, een en ander met inachtneming van de specifieke voorwaarden volgend 
uit en bepalingen van de Statiegeldregeling.  
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6.0 Bedragen  

 
1. Met ingang van de inwerkingtreding van de Statiegeldregeling zijn Producenten en 

Importeurs van Statiegeldflessen de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen uit hoofde van de 
Statiegeldregeling en dit Besluit Statiegeldflessen verschuldigd.  
 

2. De componenten van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen zoals neergelegd in de tabel 
onder alinea 3 van deze paragraaf 6.0 van dit Beleid Statiegeldflessen kunnen wijzigen en 
worden jaarlijks vastgesteld en uiterlijk in het vierde kwartaal voorafgaand aan het 
kalenderjaar bekendgemaakt.  

 
3. Voor het jaar 2021 gelden de hieronder vermelde bedragen per component in euro’s per 

Kleine respectievelijk Grote Statiegeldfles:  
 
 
 
 
 
 

 
4. De Transportvergoeding (zoals bedoeld in paragraaf 8.2 onder alinea 2) voor het jaar 2021 

bedraagt € 66,-.  
 

5. De bedragen zoals genoemd in dit Beleid Statiegeldflessen zijn exclusief BTW. Het Afvalfonds 
Verpakkingen is BTW verschuldigd over de Uitvoeringscomponent en de Systeemcomponent 
en zal daarom de bijdragen van de Uitvoeringscomponent en de Systeemcomponent aan 
Producenten en/of Importeurs inclusief omzetbelasting factureren. BTW is niet van 
toepassing op de Statiegeldcomponent noch op betalingen aan Exporteurs in verband met 
indirecte export. 

 
 
 
 
 

 

Bedrag (€/fles) Kleine Statiegeldfles Grote Statiegeldfles 
Statiegeldcomponent € 0,1500 € 0,2500 
Uitvoeringscomponent  € 0,0160 € 0,0180 
Systeemcomponent  € 0,0004 € 0,0008  
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7.0 Restitutie en Overige Creditering 
7.1 Restitutie	
 
1. Een Exporteur van Statiegeldflessen kan aan Statiegeld Nederland een verzoek doen om de 

bijdragen uit hoofde van de Statiegeldcomponent en de Systeemcomponent die door een 
Producent of Importeur aantoonbaar eerder aan Afvalfonds Verpakkingen zijn afgedragen 
over Statiegeldflessen die zijn geëxporteerd, gerestitueerd te krijgen (Restitutie).  
 

2. Om in aanmerking te komen voor Restitutie dient de Exporteur zich bij Statiegeld Nederland 
aan te melden en te registreren. De Exporteur dient zijn administratie in te richten conform 
de daartoe door Statiegeld Nederland te stellen voorwaarden.   

 
3. De Exporteur doet over een kwartaal binnen het daarop volgende kwartaal bij Statiegeld 

Nederland opgave van de door de Exporteur buiten Nederland aan een ander ter beschikking 
gestelde Statiegeldflessen op een nader door Statiegeld Nederland te bepalen wijze (de 
Opgaaf Indirecte Export).  

 
4. De Exporteur dient de Opgaaf Indirecte Export jaarlijks te onderbouwen door middel van een 

accountantsverklaring conform een door Statiegeld Nederland op te stellen 
controleprotocol. Voornoemde accountantsverklaring dient uiterlijk in het eerste kwartaal na 
afloop van een kalenderjaar aan Statiegeld Nederland te worden verstrekt. De meest actuele 
versie van voornoemd controleprotocol zal Statiegeld Nederland als download op haar 
website beschikbaar stellen. 

 
5. De Opgaaf Indirecte Export over een verstreken kwartaal dient ten minste de navolgende 

gegevens te bevatten: 
a. de EAN-codes van de door de Exporteur buiten Nederland beschikbaar gestelde 

Statiegeldflessen; en, 
b. het aantal Grote Statiegeldflessen en/of Kleine Statiegeldflessen dat door de 

Exporteur buiten Nederland is gebracht; en 
c. de leverancier(s) van de betreffende Grote en/of Kleine Statiegeldflessen met 

vermelding van NAW- gegevens en KvK-nummer(s). 
 
6. Indien een Statiegeldfles ten aanzien waarvan Restitutie aan de Exporteur heeft 

plaatsgevonden alsnog in Nederland bij een Innamepunt wordt ingenomen, leidt Statiegeld 
Nederland schade. Om het risico op dergelijke schade te beperken, stelt Statiegeld voor 1 
oktober 2021 een landelijke risicoafslag vast.   

 
7. Teruggaaf van de bijdrage uit hoofde van de Statiegeldcomponent aan de Exporteur door 

Statiegeld Nederland geschiedt binnen 14 dagen na goedkeuring van de Opgaaf Indirecte 
Export door Statiegeld Nederland met toepassing van een risicoafslag als bedoeld in 
bovenstaand lid 6. Teruggaaf uit hoofde van de Systeemcomponent door Afvalfonds 
Verpakkingen aan de Exporteur geschiedt na goedkeuring van de Opgaaf Indirecte Export 
met toepassing van een risicoafslag als bedoeld in bovenstaand lid 6.  

 
8. Op basis van de Opgaaf Indirecte Export ontvangt een Producent en/of Importeur over de bij 

hem direct of indirect door de Exporteur ingekochte Statiegeldflessen die onderdeel 
uitmaken van een Opgaaf Indirecte Export, de door de Producent en/of Importeur betaalde 
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Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen bestaande uit de Uitvoeringscomponent van Statiegeld 
Nederland retour met toepassing van een risicoafslag als bedoeld in bovenstaand lid 6. 

 
9. Statiegeld Nederland stelt op basis van de Opgaaf Indirecte Export per kwartaal een 

afrekening op voor de Producent en/of Importeur met betrekking tot de teruggaaf van de 
Uitvoeringscomponent. Statiegeld Nederland zal de Producenten en/of Importeurs bij de 
afrekening van de Uitvoeringscomponent geen inzage verschaffen in de Opgaaf Indirecte 
Export.  

 
10. Statiegeld Nederland kan specifiek eigen beleid vaststellen ten aanzien van Restitutie en 

daarin nadere voorwaarden vastleggen, onder meer ten aanzien van de (controle op de) 
juistheid en rechtmatigheid van de Opgaaf Indirecte Export, een verzochte Restitutie en/of 
terugbetaling van de Uitvoeringscomponent aan een Producent en/of Importeur.  

7.2 Overige	Creditering	
 
11. Een Producent en/of Importeur van Statiegeldflessen heeft recht op creditering van de 

bijdragen uit hoofde van de Uitvoeringscomponent die door een Producent of Importeur 
aantoonbaar aan Afvalfonds Verpakkingen zijn afgedragen over Statiegeldflessen (Overige 
Creditering) in het geval een afnemer van de betreffende Producent en/of Importeur  een 
verzoek heeft gedaan tot creditering van Statiegeld als genoemd in alinea 12 van deze 
paragraaf 7.2 van dit Beleid Statiegeldflessen.  
 

12. Een verzoek tot Overige Creditering van Statiegeld door een afnemer van een Producent 
en/of Importeur dient op een door Statiegeld Nederland te bepalen wijze door de Afnemer 
te worden onderbouwd met ten minste de naam van de Producent en/of Importeur waar de 
Statiegeldflessen van afkomstig zijn, fotomateriaal en/of gegevens uit de administratie. 
Overige Creditering is mogelijk in de volgende gevallen (Gronden Overige Creditering): 
a. sentback / retouren van Statiegeldflessen aan de Producent en/of Importeur 

alvorens deze de Consument hebben bereikt; 
b. vernietiging van Statiegeldflessen wegens breuk, verlopen houdbaarheidsdatum, 

verminderde kwaliteit en/of recall, alvorens deze de Consument hebben bereikt; en, 
c. tijdens transport tenietgegane Statiegeldflessen wegens breuk alvorens deze de 

Consument hebben bereikt. 
 

13. De bewijslast ten aanzien van Gronden Overige Creditering zoals verzocht door een afnemer 
rust op de betreffende Producent en/of Importeur en Afnemer en op verzoek van Statiegeld 
Nederland zullen de Afnemer en/of de Producent en/of Importeur aanvullende 
bewijsstukken overleggen.  

 
14. Statiegeld Nederland kan specifiek eigen beleid vaststellen ten aanzien van de Overige 

Creditering en daarin nadere voorwaarden vastleggen, onder meer ten aanzien van de 
(controle op de) juistheid en rechtmatigheid van de Opgaaf Overige Creditering, een 
verzochte Overige Creditering en/of terugbetaling van de Uitvoeringscomponent aan een 
Producent en/of Importeur.  
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8.0 Transportverplichtingen 
8.1 Transport	(On)Gecompacteerde	Statiegeldflessen	
 
1. Producenten en Importeurs dragen zorg voor het transport van door Innamepunten 

ingezamelde (on)gecompacteerde niet gebaalde Statiegeldflessen in retourbags (Transport 
(On)Gecompacteerde Statiegeldflessen) van distributiecentra en/of groothandels (grossiers) 
naar een door Statiegeld Nederland aangewezen telcentrum (Telcentrum).  

8.2 Transportvergoeding, Transport Target en Transport Fee 
 

2. Een Producent en/of Importeur is gerechtigd tot een vergoeding (Transportvergoeding) per 
volle vrachtwagen bags (Retourbags) gevuld met ingenomen (on)gecompacteerde 
Statiegeldflessen. Een volle vrachtwagen als in de vorige volzin genoemd bevat 81 (big bag) 
Retourbags of een equivalent daarvan. De Transportvergoeding wordt door een Producent 
en/of Importeur per maand achteraf aan Statiegeld Nederland gefactureerd. 

 
3. Een Producent en/of Importeur is gehouden om op jaarbasis tenminste 70% van het aantal 

van de betreffende Producent en/of Importeur ingenomen (on)gecompacteerde 
Statiegeldflessen in Retourbags te transporteren naar een door Statiegeld Nederland 
aangewezen Telcentrum (Transport Target). De Transport Target geldt niet ten aanzien van 
een Producent en/of Importeur die tevens fungeert als Innamepunt en de betreffende 
Producent en/of Importeur op jaarbasis tenminste 70% van het volume van door hemzelf in 
de handel gebrachte Statiegeldflessen zelf heeft ingenomen.  
 

4. Met ingang van 1 januari 2022 geldt dat indien uit de data van de Telcentra op basis van de 
inkomende transporten en getelde Statiegeldflessen blijkt dat een Producent en/of 
Importeur niet voldoet of heeft voldaan aan de Transport Target, de desbetreffende 
Producent en/of Importeur gehouden is een transport fee (Transport Fee) aan Statiegeld 
Nederland te betalen, conform een nog nader door Statiegeld Nederland vast te stellen 
staffel met tarieven.  

 
5. Indien Statiegeld Nederland vaststelt dat een Producent en/of Importeur gedurende het 

kalenderjaar 2021 vanaf inwerkingtreding van de Statiegeldregeling geen enkel Transport 
(On)Gecompacteerde Statiegeldflessen heeft uitgevoerd dan is de betreffende Producent 
en/of Importeur gehouden de Transport Fee aan Statiegeld Nederland te betalen.  

8.3 Inhoud	vrachten	
 
6. Een Producent en/of Importeur zal er voor zorgdragen dat het Transport 

(On)Gecompacteerde Statiegeldflessen zodanig plaatsvindt dat wordt afgeleverd bij een 
Telcentrum wat wordt afgehaald, hetgeen onder meer betekent dat het gewicht en  het 
aantal Retourbags dat onderdeel uitmaakt van een vracht Transport (On)Gecompacteerde 
Statiegeldflessen bij aankomst bij een Telcentrum gelijk is aan het gewicht en het aantal 
Retourbags dat is ingeladen in het transportmiddel. Indien bij aankomst bij het Telcentrum 
blijkt dat het aantal Retourbags dat wordt aangeleverd lager is dan het aantal Retourbags dat 
door het innamepunt ter beschikking is gesteld, komen de daarmee samenhangende kosten 
voor rekening van de transporterende Producent en/of Importeur en verbeurt de 
desbetreffende Producent en/of Importeur een boete conform een nader door Statiegeld 
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Nederland op te stellen boetereglement. Teneinde te kunnen bepalen of het aantal 
Retourbags dat onderdeel uitmaakt van een vracht gelijk is gebleven zal een Producent en/of 
Importeur de transportdocumentatie en vrachtbrieven te allen tijde beschikbaar houden 
voor Statiegeld Nederland en deze informatie op eerste verzoek van Statiegeld Nederland 
aan haar ter beschikking stellen.  
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9.0 Rapportages en retourvolumes 
9.1 Rapportage	Statiegeld	Nederland	aan	Producent		

 
1. Statiegeld Nederland zal periodiek aan de afzonderlijke Producenten en/of Importeurs de 

gegevens rapporteren met betrekking tot de Statiegeldflessen die Statiegeld Nederland van 
de Innamepunten heeft terugontvangen en die onderdeel uitmaken van door de 
betreffende Producent en/of Importeur gedane Opgaaf. 

9.2 Retouraanspraak	
 

2. Producenten en/of Importeurs hebben recht op retourontvangst (Retouraanspraak) van 
een gewicht ingenomen Statiegeldflessen dat door Statiegeld Nederland wordt bepaald op 
basis van (i) het gewicht van de door de Producent of Importeur bij Statiegeld Nederland 
opgegeven Statiegeldflessen en (ii) de aantallen van voornoemde Statiegeldflessen die 
retour zijn ingenomen op een Innamepunt. Een dergelijke Retouraanspraak betreft niet 
noodzakelijkerwijs de door de Producent of Importeur in de handel gebrachte 
Statiegeldflessen en geeft geen directe of uitsluitende aanspraak van de Producent of 
Importeur op de Statiegeldflessen die de desbetreffende Producent of Importeur zelf in de 
handel heeft gebracht. 

 
3. Statiegeld Nederland kan de frequentie en de wijze waarop de Retouraanspraak wordt 

geëffectueerd nader uitwerken en vastleggen in haar eigen beleid.  
 

4. Statiegeld Nederland streeft naar een doelmatige en efficiënte inname en recycling van 
Statiegeldflessen en maakt daarover afspraken met de Innamepunten. In dat kader richt 
Statiegeld Nederland zich ten behoeve van de Retouraanspraken onder meer op (i) het 
(doen) vervaardigen van balen Statiegeldflessen en (ii) het beschikbaar stellen aan 
Producenten en/of Importeurs van dergelijke balen Statiegeldflessen, waarbij gemiddeld 
genomen dergelijke balen Statiegeldflessen voldoen aan de navolgende criteria:  
a.    Baalgrootte: +/- 115*80*90 cm; 
b. Baalgewicht: +/- 300 kg; 
c. Transparant betekent inclusief maximaal 10% lichtblauw en geen bont; 
d.  Bont is alles behalve transparant en lichtblauw; 
e.  Transparant en bont dienen in gescheiden balen te worden gebaald; 
f.  op gebruikelijke wijze bij elkaar gehouden en/of verpakt, zodanig dat dit geen hinder 

geeft bij de recycling, althans niet meer dan in de markt gebruikelijk is. 
 

5. Indien de Statiegeldflessen die aan een Producent en/of Importeur ter beschikking worden 
gesteld uit hoofde van een Retouraanspraak kwalitatief dan wel kwantitatief niet blijken te 
voldoen aan de door Statiegeld Nederland met de Innamepunten gemaakte afspraken, kan 
een Producent en/of Importeur zich schriftelijk wenden tot Statiegeld Nederland met een 
onderbouwing van eventuele onvolkomenheden. Een dergelijke melding dient door de 
Producent en/of Importeur zo spoedig als mogelijk te worden gedaan, doch niet later dan 
vijf werkdagen nadat de Producent en/of Importeur een eventuele onvolkomenheid heeft 
kunnen ontdekken. Statiegeld Nederland zal na tijdige ontvangst van een dergelijke 
mededeling van de Producent en/of Importeur met de Producent en/of Importeur in overleg 
treden om gezamenlijk te komen tot een oplossing.  
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6. Een Producent en/of Importeur heeft uitsluitend recht op Retouraanspraak als de Producent 
en/of Importeur heeft voldaan aan alle verplichtingen uit hoofde van de ABBO, waaronder 
mede begrepen het Beleid Afvalfonds en het onderhavige Beleid Statiegeldflessen en de 
daarin opgenomen betalingsverplichtingen. 

 
7. Statiegeld Nederland draagt voor rekening van een Producent en/of Importeur zorg voor het 

transport van de Statiegeldflessen welke onderdeel uitmaken van de Retouraanspraak naar 
de door een desbetreffende Producent en/of Importeur aangegeven recycler(s). 

 
8. In het geval een Producent en/of Importeur (gedeeltelijk) afziet van het recht op 

Retouraanspraak van ingenomen Statiegeldflessen staat het Statiegeld Nederland vrij de 
Statiegeldflessen die zijn begrepen in de Retouraanspraak voor rekening van de betreffende 
Producent en/of Importeur te vermarkten aan een bottle-to-bottle-recycler binnen de EER. 
De Producent en/of Importeur heeft in dat geval op basis van het aandeel ingenomen 
Statiegeldflessen van die betreffende Producent en/of Importeur, recht op een door 
Statiegeld Nederland te bepalen aandeel in de financiële opbrengst van de door Statiegeld 
Nederland vermarkte Statiegeldflessen onder aftrek van de door Statiegeld Nederland 
gemaakte transportkosten.  
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10.0 Bezwaar 
10.1 Bezwaar	
 
1. De Producent en/of Importeur kan binnen vier weken bezwaar maken tegen de vastgestelde 

Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen conform de procedure zoals neergelegd in het Beleid 
Afvalfonds onder het onderdeel Bezwaar.  

10.2 Naheffing	
 
2. Het opleggen van naheffingsaanslagen door het Afvalfonds Verpakkingen is onder meer 

mogelijk in de volgende situaties: 
a. wegens geen of onvolledige Aangifte Statiegeldflessen en/of betaling van de 

Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen; 
b. wegens aanpassing en/of aanpassing van de gewichtshoeveelheden en/of de aantallen 

Statiegeldflessen; en 
c. wegens ten onrechte door een Exporteur ontvangen Restitutie. 

 
3. Bij het opleggen van een naheffingsaanslag kan een boete opgelegd worden. Het Afvalfonds 

Verpakkingen kan een Aangifte (waaronder een Aangifte Statiegeldflessen) tot vijf jaar na 
het moment waarop deze Aangifte is gedaan, op juistheid (laten) controleren en, indien deze 
controle daartoe aanleiding geeft, een naheffing en/of boete conform de ABBO opleggen. 
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11.0 Boetes 

Voor de toepassing van boetes wordt verwezen naar de ABBO, artikel 6 en bijlage 3 – 
Boetereglement. Het Boetereglement is van toepassing op het bepaalde in dit Beleid 
Statiegeldflessen. Bij toepassing van het boetereglement zal rekening worden gehouden met de 
specifieke logistieke en financiële kenmerken van het Statiegeldsysteem en de daarbij geldende 
doorlooptijden en de continuïteit van de bedrijfsvoering van Statiegeld Nederland.  
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12.0 Maatwerkovereenkomsten 

1. Statiegeld Nederland kan met een Producent en/of Importeur op diens verzoek een 
maatwerkovereenkomst aangaan (Maatwerkovereenkomst). Een Maatwerkovereenkomst is 
er op gericht om de administratieve lasten voor de producent en/of importeur 
samenhangend met de uitvoeringen van zijn verplichtingen onder het Beleid 
Statiegeldflessen te verminderen zonder dat dit de goede uitvoering van de ABBO, de 
Statiegeldregeling en/of het Beleid Statiegeldflessen belemmert.  

12.1 Maatwerkovereenkomst	Doorlegging	Verplichtingen	
 
2. Door middel van een Maatwerkovereenkomst doorlegging verplichtingen 

(Maatwerkovereenkomst Doorlegging Verplichtingen) legt de Producent en/of Importeur 
de uitvoering van zijn verplichtingen onder dit Beleid Statiegeldflessen door naar een 
afnemer van de Producent en/of Importeur met betrekking tot in de 
Maatwerkovereenkomst Doorlegging Verplichtingen vastgelegde Statiegeldflessen met 
bepaalde EAN-Codes. Een Maatwerkovereenkomst ontslaat de Producent en/of Importeur 
niet van de verplichtingen uit hoofde van de ABBO en/of dit Beleid Statiegeldflessen.  

 
3. Een Maatwerkovereenkomst Doorlegging Verplichtingen is een overeenkomst waarbij de 

Producent en/of Importeur, de afnemer van de Producent en/of Importeur en Statiegeld 
Nederland partij zijn. Statiegeld Nederland zal een model Maatwerkovereenkomst 
Doorlegging Verplichtingen opstellen en die als download op haar website aan Producenten 
en/of Importeurs beschikbaar stellen.  

 
4. Een Producent en/of Importeur kan ten opzichte van Statiegeld Nederland uitsluitend een 

beroep doen op het in een Maatwerkovereenkomst Doorlegging Verplichtingen bepaalde 
vanaf het moment dat Statiegeld Nederland met de Maatwerkovereenkomst Doorlegging 
Verplichtingen schriftelijk heeft ingestemd.  

 
5. Ten aanzien van een Maatwerkovereenkomst Doorlegging Verplichtingen die is opgesteld 

conform het door Statiegeld Nederland verstrekte model, geldt dat Statiegeld Nederland met 
de  Maatwerkovereenkomst Doorlegging Verplichtingen heeft ingestemd indien Statiegeld 
Nederland niet binnen zes weken – waarbij Statiegeld Nederland streeft naar zo spoedig 
mogelijk – nadat de Maatwerkovereenkomst Doorlegging Verplichtingen door de Producent 
en/of Importeur aan Statiegeld Nederland is verzonden, kenbaar heeft gemaakt dat zij (nog) 
niet instemt. Statiegeld Nederland is gerechtigd om voorwaarden te verbinden aan het 
verlenen van haar instemming met een Maatwerkovereenkomst Doorlegging Verplichtingen.   

 
6. Statiegeld Nederland is te allen tijde gerechtigd om haar instemming met een 

Maatwerkovereenkomst Doorlegging Verplichtingen in te trekken indien zij van mening is dat 
(i) de desbetreffende Maatwerkovereenkomst Doorlegging Verplichtingen en/of (ii) de wijze 
waarop die Maatwerkovereenkomst Doorlegging Verplichtingen wordt uitgevoerd, niet leidt 
tot een goede en efficiënte uitvoering van de verplichtingen van de Producent en/of 
Importeur onder de ABBO en/of dit Beleid Statiegeldflessen.  
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7. Indien een Maatwerkovereenkomst Doorlegging Verplichtingen eindigt dient de daarin 
doorgelegde verplichting onverkort en direct door de betreffende Producent en/of 
Importeur zelf te worden nagekomen.  
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13.0 Slotbepalingen 

Het onderhavige Beleid Statiegeldflessen ziet uitsluitend op de Statiegeldregeling en geldt naast het 
Beleid Afvalfonds. Voor alle zaken waarin dit Beleid Statiegeldflessen niet voorziet geldt het Beleid 
Afvalfonds en de van toepassing zijnde wetgeving waaronder - maar niet beperkt tot - het 
Verpakkingenbesluit en de ABBO. 


