Informatie voor overige innamepunten
Achtergrond
Vanaf 1 juli 2021 is er statiegeld op kleine petflessen ingevoerd. Dit houdt in dat er € 0,15
statiegeld wordt geheven op kleine plastic flessen van frisdranken en waters. Omdat het
volume toeneemt, zijn er meer innamepunten voor de kleine en grote flessen. Grote
supermarkten en bemande tankstations langs de snelweg zijn verplicht om
statiegeldflessen in te nemen. Andere verkooppunten van plastic flessen kunnen ervoor
kiezen om plastic flessen in te zamelen.
Wat is er veranderd?
Dit zijn de veranderingen op hoofdlijnen:
• Er wordt € 0,15 statiegeld geheven op kleine plastic flessen van frisdranken en
waters (niet siroop en zuivel, 100% sap mag meedoen).
• Grote flessen blijven onderdeel van het systeem (€ 0,25 statiegeld).
• De etiketten hebben nieuwe EAN-codes én een statiegeldlogo.
• Er zijn méér inzamelpunten.
• Het is een open inleversysteem: de consument kan inleveren bij alle verplichte
innamepunten. Het maakt niet uit waar hij of zij de fles gekocht heeft. Bij de
overige innamepunten kan alleen worden ingeleverd indien de locatie hiervoor
heeft gekozen.
• De (nieuwe) uitvoeringsorganisatie is Statiegeld Nederland.
Veranderingen in de productgroep
• De grote en kleine plastic flessen van frisdranken en waters hebben een nieuwe
EAN-code. Op de etiketten zit een statiegeldlogo.
• De consument betaalt € 0,15 statiegeld voor een kleine plastic fles.
• De emballagewaarde van € 0,15 voor kleine flessen moet worden opgenomen in
het kassasysteem.
• De vergoeding behandeling extra retouremballage (VBR) is komen te vervallen.
• Er moet ruimte worden vrijgemaakt in het magazijn voor de retourstroom, en de
logistieke stroom moet in samenwerking met de grossier worden aangepast.
Registratie
• Alle verkooppunten die gaan inzamelen, kunnen zich aanmelden bij ons via
https://www.statiegeldnederland.nl/registratie-innamepunten/. Aanmelden is
mogelijk voor bedrijven die flesjes verkopen, maar ook voor bedrijven die
statiegeldflessen inkopen voor eigen gebruik.
• Na uw aanmelding ontvangt u binnen circa 2 weken een bevestigingsmail en de
klant specifieke labels vanuit ons.
Let op: wanneer u zich registreert als vrijwillig innamepunt, betekent het niet
automatisch dat u uw klanten de mogelijkheid moet bieden om de plastic flesjes bij u in
te laten leveren. Het woord ‘innamepunt’ is een overkoepelende term voor alle locaties die
hun flesjes gaan inzamelen. Dus hieronder vallen bijvoorbeeld ook horecalocaties die
uitschenken uit plastic flessen.
Opbrengst
• Innamepunten zoals bioscopen, pretparken en musea (overige innamepunten)
mogen de € 0,15 retour geven aan de consument, maar zijn daartoe niet verplicht.
De statiegeldopbrengst kan aan een erkend goed doel naar keuze worden
overgemaakt. Dat doel wordt opgegeven bij de registratie. Statiegeld Nederland
maakt, op basis van de ontvangen statiegeldflessen, de opbrengst direct over naar
het gekozen doel. Sportverenigingen mogen de statiegeldopbrengst gebruiken
om de eigen club te sponsoren.

Innamemogelijkheid
Er zijn drie manieren waarop overige innamelocaties flesjes kunnen innemen:
1. Inzamelen via een donatiebak
De overige innamepunten kunnen inzamelen via een donatiebak en de opbrengst van
het statiegeld doneren aan een erkend goed doel naar keuze. De volledige lijst met
erkende goede doelen is terug te vinden op cbf.nl/register-goede-doelen. Het doel wordt
opgegeven bij de registratie en wij maken de opbrengst direct over naar dit doel.
2. Handmatige inname en statiegeld retour geven aan consument
Een overig innamepunt mag ook handmatig innemen en al dan niet € 0,15 retour geven
aan de consument; zij zijn niet verplicht om statiegeld terug te betalen.
3.

Inname via een reverse vending machine (RVM) en statiegeld retour geven aan
consument
Bij een grote stroom flessen kan een overig innamepunt machinaal innemen en € 0,15
retour geven aan de consument; zij zijn niet verplicht om het statiegeld terug te betalen.
Het innamepunt draagt zelf de kosten voor een RVM, maar krijgt wel een koste reflectieve
handlingvergoeding per fles. Aan het eind van de nieuwsbrief vindt u een overzicht van de
verschillende vergoedingen (Tabel 1).
Roadmap
De route van een flesje ziet er als volgt uit:
• De producent verkoopt (via de leverancier) aan het verkooppunt, en vraagt
daarvoor inkoopprijs + statiegeld.
• Het verkooppunt verkoopt aan de klant, en vraagt daarvoor consumentenprijs +
statiegeld.
• De fles komt via de klant retour:
o via een donatiebak, en het statiegeld wordt betaald aan het goede doel;
o via de kassière, en het statiegeld wordt al dan niet terugbetaald aan klant;
o via een RVM, en het statiegeld wordt terugbetaald aan de klant.
• Het innamepunt verzamelt de flessen in bags, die gesloten worden met een
sluitstrip inclusief klant specifieke label. De bags en sluitingen zijn verkrijgbaar via
de leverancier; de labels worden verstrekt door ons.
• De leverancier haalt de volle bags op bij het verkooppunt tijdens de reguliere
levering.
• De producent haalt de zakken op bij de leverancier tijdens de reguliere levering en
brengt ze retour naar ons.
• Wij scannen de flessen per innamepunt op EAN-code.
• De uit te keren statiegelden worden berekend op basis van het aantal
statiegeldflessen dat wordt ingeleverd bij ons telcentrum.
o Het statiegeld wordt door ons betaald aan het goede doel.
o Als een overig innamepunt wél statiegeld terugbetaalt aan de consument,
betalen wij het statiegeld aan het innamepunt.
o Innamepunten die met een RVM innemen, krijgen de
handlingsvergoeding.
o De grossiersvergoeding wordt vergoed aan de leverancier.
Zakken
Bags en sluitstrips voor het afvoeren van de flessen zijn gratis, maar met statiegeld (€ 1,00)
te bestellen bij de leverancier. Het innamepunt ontvangt vanuit ons klant specifieke labels
met een barcode die op de sluitstrip moeten worden geplakt. Door dit label blijft in de
hele keten bekend waar de bag vandaan komt en hoeveel het innamepunt vergoed krijgt.
Statiegeld Nederland weet zo ook wie aangesproken kan worden op zakken die niet 100%
schoon zijn. Labels worden automatisch aangevuld door Statiegeld Nederland.

Er zijn drie verschillende soorten bags beschikbaar:
• Big bags (800 liter/ 230 grote flessen).
• Small bags (240 liter/200 kleine of 70 grote flessen).
• Mini bags (120 liter/100 kleine of 40 grote flessen).
In de zakken mogen de kleine en grote statiegeldflessen, van alle merken, bij elkaar
ingezameld worden. Per zak wordt er een statiegeldvergoeding van € 1,00 gevraagd. Dat
bedrag wordt verrekend op de creditfactuur na retour van de zak met flessen.
Retourstroom
Als een (dranken)groothandel langskomt voor zijn reguliere levering, kan hij ook de
zakken met lege petflessen retour nemen. Het is aan het innamepunt en de groothandel
om daar onderling concrete afspraken over te maken. Vanuit Statiegeld Nederland
ontvangt de grossier een kosten reflectieve vergoeding per fles die hij retour neemt.
Consumentencampagne
Het is aan de hele branche om de uitdagende doelstelling te behalen (namelijk 90% van
de plastic flessen retour). Voor het succes hiervan zijn we sterk afhankelijk van de
exposure over het nieuwe statiegeldsysteem op de plek van verkoop en inname. We
vragen innamepunten dan ook om hun kanalen in te zetten voor de statiegeldboodschap.
Toolkit
Digitaal komt daarvoor een toolkit beschikbaar met algemene middelen zoals een poster,
advertenties, socialmedia-berichten en online banners. Indien u hier gebruik van wilt
maken kunt u een bericht sturen naar info@statiegeldnederland.nl.
Vragen?
Kijk op statiegeldnederland.nl of stuur een mail naar info@statiegeldnederland.nl.
Tabel 1: Overzicht verschillende vergoedingen

