
 

 

Informatie voor cateraars 
 
Beste cateraar/cateringlocatie*,  
 
Sinds 1 juli 2021 zit er statiegeld op kleine petflessen van frisdranken en waters. Omdat 
cateraars/cateringlocaties vaak water en frisdranken in plastic flessen verkopen, heeft dit 
waarschijnlijk ook impact op jullie. Cateraars/cateringlocaties zijn niet verplicht om 
flessen in te nemen en statiegeld uit te betalen; jullie vallen namelijk onder de vrijwillige 
innamepunten.  
 
Algemeen 
Vanaf 1 juli 2021 is het statiegeldsysteem op petflessen van frisdranken en waters 
veranderd. 
De veranderingen op hoofdlijnen: 

• Er zit € 0,15 statiegeld op kleine petflessen van frisdranken of waters (niet sap, 
zuivel of siroop). 

• Grote flessen blijven vallen onder het systeem met € 0,25 statiegeld.  
• Flessen hebben een nieuwe EAN-code & statiegeldfleslogo op het etiket 

gekregen. 
 
Vergoeding 
Cateraars of cateringlocaties ontvangen het uitgekeerde statiegeld retour. Locaties die in 
totaal (d.w.z. het totaal van de afzonderlijke locaties tezamen) meer dan 50.000 flessen 
verkopen op jaarbasis (gebaseerd op verkopen van 2019) krijgen een handling fee (HF) 
wanneer zij flessen innemen of doneren. Verkoopt de cateraar of cateringlocatie minder 
dan 50.000 flessen op jaarbasis dan ontvangt hij geen HF per fles, tenzij de locatie met 
een reverse vending machine inneemt (RVM). Aan het eind van de nieuwsbrief vindt u 
een overzicht van de verschillende vergoedingen (Tabel 1).  
 
De financiële afhandeling voor het statiegeld en handlingvergoeding vindt plaats tussen: 

• Het innamepunt (filiaal) en Statiegeld Nederland rechtstreeks, of 
• De overkoepelende (hoofdkantoor cateraar) organisatie en Statiegeld Nederland; 

dan zorgt de overkoepelende organisatie voor de creditering naar het filiaal, of 
• Indien de grossier dit aanbiedt; tussen de grossier en Statiegeld Nederland, en dan 

crediteert de grossier het innamepunt. In dit geval dient het innamepunt bij 
inschrijving aan te geven dat er gecrediteerd wordt via de grossier. 

 
Het proces 
Wilt u zich aanmelden? Volg dan de onderstaande stappen. 
 

1.  Registreer u online als innamepunt bij Statiegeld Nederland via 
https://statiegeldnederland.nl/registratie-innamepunten/. Indien u meerdere locaties 
tegelijk wilt aanmelden kunt u een mail sturen naar info@statiegeldnederland.nl. 
Aanmelden via de grossier is niet voldoende. 
 
Let op: omdat cateraars en cateringlocaties 250 labels krijgen, moet er voor ontvangst 
worden getekend. Het is daarom van belang dat u geen postadres opgeeft, maar een 
adres waar iemand aanwezig is om de labels in ontvangst te nemen.  
 

2. Na registratie ontvangt u binnen ca. twee weken een bevestigingsmail en de klant 
specifieke labels vanuit Statiegeld Nederland. Een label bestaat uit 3 onderdelen: 
een grote sticker voor op de sluitstrip, een kleine sticker voor uw administratie en 
een kleine sticker voor de administratie van de grossier.  

 
Retourlogistiek 

https://statiegeldnederland.nl/registratie-innamepunten/


 

 

Voor het afvoeren van de flessen heeft een locatie bags, sluitingen en klant specifiek 
labels nodig. De bags en sluitingen zijn te bestellen bij de grossier. De klant specifieke 
labels worden verstuurd vanuit Statiegeld Nederland en automatisch aangevuld zodra de 
registratie volledig is afgehandeld. Op basis van het klantlabel blijft in de gehele keten 
bekend van welk innamepunt de zak afkomstig is en dus hoeveel er uiteindelijk vergoed 
kan worden. Wanneer uw grossier producten komt afleveren op locatie, neemt hij de zak 
met flessen retour. Wekelijks ontvangt u een overzicht van alle ingeleverde flessen, mits 
er een bag is ingeleverd. Vervolgens zal u per post een factuur ontvangen en wordt het 
geld ca. twee weken later gestort. Indien u liever de factuur digitaal ontvangt, raden wij u 
aan om dit door te geven door een mail te sturen naar info@statiegeldnederland.nl.  
 
Donatie 
Als u het statiegeld niet gaat terugbetalen aan de consument, kunt u er ook voor kiezen 
om te doneren aan een goed doel. U kunt dan gebruikmaken van een donatiebak. Deze 
bakken zijn te bestellen via info@statiegeldnederland.nl. Wanneer een locatie zowel 
statiegeld wil terugbetalen aan de consument als wilt innemen om te doneren aan een 
goed doel, moet er voor die locatie twee keer een aanmelding worden gedaan. Om de 
labels van elkaar te kunnen onderscheiden, raden wij aan om bij de donatielocatie 
‘DONATIE’ toe te voegen aan de bedrijfsnaam tijdens de registratie. Zie voorbeeld 
hieronder: 

 
 
Campagnemateriaal 
Er is communicatiemateriaal beschikbaar om extra aandacht te vragen voor gescheiden 
inzameling van plastic flesjes. Het campagnemateriaal is op te vragen via 
info@statiegeldnederland.nl.  
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