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1. Algemeen   
 
1.1. Wat is de juridische grondslag van het nieuwe statiegeldsysteem?  
Sinds 1 juli 2021 is participatie in het huidige statiegeldsysteem voor grote en kleine plastic 
flessen verplicht, onder de algemeenverbindendverklaring (AVV) van het Afvalfonds. Er is 
één statiegeldsysteem, dat van toepassing is op alle betrokken partijen in de keten.  
 
1.2. Wat is er veranderd sinds 1 juli 2021 voor plastic flessen van waters en frisdranken? 
Het statiegeldsysteem is gewijzigd op 1 juli 2021. Dit zijn de veranderingen op hoofdlijnen: 



 

 

• Er zit € 0,15 statiegeld op kleine plastic flessen van frisdranken en waters (niet van 
sap, siroop en zuivel). Grote flessen blijven onderdeel van het systeem (€ 0,25 
statiegeld). 

• De etiketten hebben een nieuwe EAN-code én een statiegeldlogo. Het logo zorgt 
ervoor dat het duidelijk is welke fles wel of niet meedoet in het systeem. De 
nieuwe EAN-code is belangrijk voor een juiste verwerking van de aangepaste 
vergoedings- en bijdragestructuur. Welke handling fee (HF) een innamepunt 
krijgt, hangt af van de manier van innemen: handmatig of met een reverse 
vending machine (RVM). Ook kunnen zij kiezen om de flessen te compacteren en 
verbalen. Zij krijgen dan een hogere vergoeding. Zie Tabel 1 voor een overzicht 
van de vergoedingen. 

• Er zijn méér inzamelpunten, zowel verplichte als vrijwillige. Grote supermarkten 
(> 200 m2) en bemande tankstations langs de snelweg zijn verplicht om 
statiegeldflessen in te nemen en aanvullend komen er veel vrijwillige 
innamepunten zoals sportverenigingen en bioscopen. 

• Het is een open inleversysteem. Dit houdt in dat de consument bij alle 
innamepunten kan inleveren. Het maakt niet uit waar hij of zij de fles gekocht 
heeft. 

• De uitvoering van het nieuwe statiegeldsysteem is belegd bij Statiegeld 
Nederland (SN). 

 
Tabel 1: Overzicht verschillende vergoedingen 

2. Transitie  
 
2.1. Wanneer is het nieuwe statiegeldsysteem ingegaan? 
Het nieuwe statiegeldsysteem is officieel ingegaan op 1 juli 2021.  
 
2.2. Kan ik na 1 juli 2021 nog producten met oude EAN-codes verkopen? 
Vanaf 1 juli 2021 mogen producenten/importeurs (P/I) geen kleine plastic flessen zonder 
statiegeld meer uitleveren. De flessen die verder in de keten zijn, mogen worden 
(uit)verkocht. Dus ook de flessen die nog op voorraad staan bij de grossiers. 



 

 

2.3. Mag ik plastic flessen met oude EAN-codes en zonder statiegeldlogo na 1 juli 2021 nog 
verkopen? 

P/I en co-packers mogen geen oude flessen (oude EAN-code, zonder statiegeldlogo) na 1 
juli 2021 verkopen. Retail en groothandel mogen de voorraad oude flessen wel verkopen 
totdat ze hier doorheen zijn. 
 
2.4. Tot wanneer kan de consument de oude grote plastic flessen inleveren? 
Hier is geen einddatum voor bepaald. 
 
2.5. Mogen producenten/importeurs ‘oude’ voorraad in het buitenland verkopen? 
Statiegeld Nederland heeft geen zeggenschap over het verkopen van oude EAN-codes 
buiten Nederland. Dat is afhankelijk van lokale wet- en regelgeving. 

3. Administratie  
 
3.1. Hoe meld ik me aan als producent/importeur bij Statiegeld Nederland? 
U stuurt Statiegeld Nederland een mail (info@statiegeldnederland.nl) met daarin het 
verzoek om registratie, waarbij één contactpersoon wordt doorgegeven als primaire 
contactpersoon en beheerder van het account van de producentenportal. De opgegeven 
contactpersoon krijgt een mail met accountgegevens (inlog gaat niet via 
statiegeldnederland.nl) voor de producentenportal, plus contactgegevens voor het stellen 
van vragen. 
 
3.2. Welke gegevens worden vastgelegd op deze producentenportal? 
In de portal kunt u de volgende gegevens opvoeren: 

• Relevante bedrijfsgegevens en contactpersonen 
• Toewijzen verschillende rollen (admin en user) 
• Aanleveren EAN-codes en gerelateerde informatie (met assistentie voor de eerste 

bulk indien nodig) 
• Periodieke opgave van data “op de markt” (en correcties) 

 
3.3. Welke gegevens moet ik aanleveren als producent/importeur? 
Na aanmelding, levert de P/I de volgende gegevens aan: 

• NAW-gegevens 
• Gegevens contactpersonen 
• Bankgegevens 
• BTW-nummer 
• Actieve EAN-codes met additionele gegevens: 

o Productnaam 
o Inhoudsmaat (in het systeem wordt vervolgens automatisch een 

statiegeldwaarde gekoppeld) 
o Kleur 
o Materiaal dop 
o Materiaal label/sleeve 
o Lijmsoort 
o Lengte 
o Diameter 
o Gewicht lege verpakking inclusief label en dop 
o Startdatum 
o Foto van het product 

 
3.4. Hoe geef ik het aantal producten door wat we op de markt hebben gebracht? 
De geregistreerde P/I doet per geregistreerde EAN-code periodiek opgave van de 
aantallen flessen en flesjes die hij in de voorgaande periode op de markt heeft gebracht. 
Onder ‘op de markt’ gebracht wordt verstaan: 

• Producenten: settlement (verlaten van de fabriek & getekende vrachtbrief 
ontvangst) 



 

 

• Importeurs: settlement (verlaten van het depot & getekende vrachtbrief ontvangst) 
• Retailer als producent/importeur: goederenontvangst DC van retailer-importeur 

Alle producten die bestemd zijn voor de Nederlandse markt moeten worden opgegeven. 
Dus ook producten die gratis zijn verstrekt, voor sampling, etc. Producten bestemd voor 
de export (incl. luchtvaart e.d.) hoeven niet te worden opgegeven. Voor producten die 
later alsnog geëxporteerd blijken, geldt de regeling indirecte export. 
 
3.5. Hoe lopen de verschillende periodes van opgave? 
De opgave wordt gedaan volgens een schema van 4-4-5 weken. Bij een jaar met 53 weken 
geldt een laatste periode van 6 weken. Elke periode begint op maandag. De periodes 
volgen dus geen hele maanden noch jaren. 
 
De P/I krijgen na afloop van elke periode een herinnering om opgave te doen. Deze dient 
uiterlijk 5 werkdagen na afloop van een periode worden gedaan. Eventuele correcties over 
eerdere periodes kunnen apart worden opgegeven in de portal. 
 
3.6. Hoe loopt de facturatie? 
Aansluitend op de opgave, volgt facturatie op maandag van de tweede week na afloop 
iedere periode. Op basis van de opgegeven aantallen wordt de factuur opgesteld door 
Statiegeld Nederland. Deze wordt verzonden vanuit het Afvalfonds Verpakkingen in 
verband met wettelijke verplichtingen. De betaling geschiedt ook aan het Afvalfonds 
Verpakkingen, via een automatische incasso met een betalingstermijn van 14 dagen. Op 
de factuur vindt u drie (gespecificeerde) delen: Statiegeld, Producentenbijdrage en 
Afvalbeheersbijdrage. 
 
3.7. Ontvang ik jaarlijks een verklaring voor de accountant? 
Vanuit de producentenportal wordt automatische een totaaloverzicht per jaar 
beschikbaar gesteld ten behoeve van de accountantsverklaring. Er is een protocol 
opgesteld voor het opstellen van deze verklaring. Deze kunt u vinden op de website bij de 
meest gestelde vragen van producenten onder het kopje accountantsverklaring. U kunt 
deze ook altijd aanvragen door een bericht te sturen naar info@statiegeldnederland.nl.   

4. Product  
 
4.1. Welke flessen vallen onder het statiegeldsysteem? 
Binnen het statiegeldsysteem vallen plastic flessen voor frisdranken en waters van 3 liter 
of minder. 
 
Frisdrank 
Een drinkwaar die geen alcohol bevat, tenzij dit door een natuurlijk gistingsproces 
onbedoeld en onvermijdelijk aanwezig is tot een gehalte van ten hoogste 5 gram 
ethylalcohol per liter, en die bestaat uit: 

• water, natuurlijk mineraalwater of bronwater; en 
• suikers of zoetstoffen; 
• waaraan mogen zijn toegevoegd: 
• koolzuur; 
• aroma's; 
• eetbare bestanddelen van vruchten of planten; 
• vruchten- of plantensappen; 
• technische hulpstoffen; of 
• additieven die voldoen aan de voorschriften gesteld bij of krachtens Verordening 

(EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 
inzake levensmiddelenadditieven (PbEU 2008, L 354). 

 
Water 
Water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder 
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd. 



 

 

Klik hier voor meer informatie over wetten en regels voor veiligheid van eten en drinken: 
https://www.fws.nl/onze-themas/cijfers-wetgeving/water   
 
4.2. Welke flessen vallen NIET onder het statiegeldsysteem? 
Uitgesloten van de statiegeldverplichting zijn siropen, zuivel en sappen in plastic flessen. 
Producenten van plastic flessen van 100% sap kunnen vrijwillig deelnemen aan het 
systeem. Indien u zich vrijwillig wilt aanmelden raden wij aan om contact op te nemen via 
info@statiegeldnederland.nl.  
 
4.3. Wat is de exacte definitie van een kleine plastic fles? 
De minimale hoogte van het statiegeld is vastgesteld op € 0,15 voor kunststof flessen met 
een inhoud tot 1 liter, en op € 0,25 voor kunststof flessen van 1 liter tot en met 3 liter. Klik 
hier voor meer informatie:  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-13521.html       
 
4.4. Moet er statiegeld worden geheven op plastic flesjes voor samplingacties? 
Ja. Het berekenen van statiegeld is wettelijk verplicht op alle plastic flesjes die in 
Nederland op de markt worden gebracht. Ook voor kleine plastic flessen die gratis worden 
weggegeven tijdens samplingacties geldt dus de statiegeldplicht. Bij sampling worden de 
flessen weliswaar niet verkocht, maar ze moeten wel ingeleverd kunnen worden door de 
consument. 
 
4.5. Wordt blik ook onderdeel van het statiegeldsysteem? 
Vanaf 31 december 2022 zal er statiegeld worden geheven op blik. Statiegeld Nederland is 
de uitvoeringsorganisatie voor statiegeld op plastic flesjes. Voor verdere vragen over 
statiegeld op blik kunt u contact opnemen via info@statiegeldblik.nl. 
 
4.6. Zijn er veranderingen in het statiegeldsysteem van glas? 
Nee, voor glas verandert er niets. 
 
4.7. Waaraan moet mijn product voldoen om geaccepteerd te worden in het nieuwe 

statiegeldsysteem? 
De ‘design principles for recycling’ zijn van toepassing (https://www.epbp.org/design-
guidelines). Die hebben betrekking op: 
• plastic van de fles (materiaal en kleur); 
• plastic van de dop; 
• lijm; 
• labels; en 
• gebruik van inkt. 
 
Als uw product de codering groen ontvangt, is het goed recyclebaar. Bij oranje kan het 
product niet optimaal worden gerecycled, en bij code rood zal het product niet 
geaccepteerd worden. De consequentie van een oranje code (minder goed recyclebaar) is 
een hogere producentenbijdrage omdat het systeem duurder wordt. Voor een gekleurde 
of minder goed recyclebare fles kan een hogere producentenbijdrage worden 
vastgesteld. Deze hogere bijdrage zal op een later tijdstip worden vastgesteld gebaseerd 
op de mate van recyclebaarheid.  
 
4.8. Wat moet ik doen om mijn product aan te melden? 
U meldt zich aan door een mail te sturen naar info@statiegeldnederland.nl.  

5. Verpakkingen: EAN-code en statiegeldlogo 
 
5.1. Hoe worden statiegeldflessen herkenbaar? 
Sinds 1 juli 2021 is het statiegeldlogo een verplicht onderdeel van alle kunststof 
statiegeldflessen. Het logo moet op het etiket staan of met een sticker worden 
aangebracht. Voor alle details van het logo verwijzen we u naar de website.  
 



 

 

5.2. Kunnen de ‘oude’ EAN-codes nog worden hergebruikt? 
Nee. Hergebruik van een EAN-code is alleen mogelijk als het product van de markt wordt 
gehaald en het daarna in identieke vorm weer op de markt wordt gebracht. De nieuwe 
labels met het statiegeldlogo zijn NIET vergelijkbaar met de oude labels. Het artikel heeft 
een nieuwe EAN-code gekregen omdat de Nederlandse markt deze eis van unieke 
identificatie van het product heeft neergelegd. 
 
5.3. Waarom moeten bestaande statiegeldflessen toch een nieuwe EAN-code krijgen? 
Er zijn enkele financiële componenten veranderd. Zo zijn de Vergoeding Behandeling 
Retouremballage (VBR) en de Vergoeding Stichting Retourverpakkingen Nederland (SRN) 
komen te vervallen. Bovendien moeten het statiegeld en de producentenbijdrage vooraf 
en direct (volgend op de periode waarin de fles in de markt wordt gezet) worden 
afgedragen aan Statiegeld Nederland. Om de scheiding met flessen onder het oude 
regime goed te kunnen maken en de financiële afwikkeling ervan zuiver te houden, is een 
'harde' scheiding van EAN-codes nodig. 
 
5.4. Kan een EAN-code internationaal worden gebruikt? 
Ja. Een fles kan in Nederland dezelfde EAN-code hebben als in het buitenland. Flessen die 
verkocht worden op de Nederlandse markt moeten wel het statiegeldlogo dragen. Het 
risico dat flessen met een internationale 
EAN-code in het buitenland worden verkocht en in Nederland worden ingeleverd ligt bij 
de producent. 

6. Kosten en vergoedingen  
 
6.1. Worden plastic flessen na 1 juli 2021 duurder voor de consument? 
Statiegeld wordt op de verkoopprijs in rekening gebracht, maar ook weer terugbetaald als 
de consument het lege flesje weer inlevert. Een flesje wordt dus niet 15 cent duurder voor 
de consument, tenzij hij het flesje niet meer inlevert. De consumentenprijs is een 
verantwoordelijkheid van retailers. 
 
6.2. Hoeveel moeten producenten/importeurs bijdragen? 
De producentenbijdrage op kleine plastic flessen is € 0,016 en op grote plastic flessen € 
0,018 wordt. Jaarlijks wordt gemonitord of het niet uitgekeerde statiegeld en de 
producentenbijdrage voldoende zijn om het systeem te financieren. Als dat niet het geval 
is, wordt de producentenbijdrage herijkt en komt er een noodzakelijke verhoging of 
verlaging. 
 
6.3. Vervalt voor plastic flessen de afvalbeheersbijdrage (ABB) aan het Afvalfonds? 
Nee, maar de afdracht voor kleine plastic flessen met statiegeld wordt wel lager. De 
afvalbeheersbijdrage voor kleine plastic flessen wordt hetzelfde als die op grote plastic 
flessen. Zie voor de tarieven: www.afvalfonds.nl. 
 
6.4. Wat zijn de kosten van het statiegeldsysteem? 
Het totale systeem kost jaarlijks ongeveer 67 miljoen euro. Het systeem wordt betaald uit 
het statiegeld dat is afgedragen aan Statiegeld Nederland van flessen die NIET retour zijn 
gebracht. Het statiegeld is dan niet uitbetaald aan een innamepunt. Daarnaast wordt een 
producentenbijdrage afgedragen voor iedere in 
Nederland verkochte fles. 
 
6.5. Waarom is het statiegeldbedrag vastgesteld op € 0,15? 
Bij € 0,15 is de verwachting dat meer consumenten het flesje inleveren dan bij € 0,10. De 
overheid heeft het minimale statiegeldbedrag vastgesteld op € 0,15. 
 
6.6. Wat is de doelstelling van het statiegeldsysteem? 
In april 2020 werd besloten om statiegeld op kleine flesjes in te voeren, met als 
ingangsdatum 1 juli 2021. Het besluit heeft als doel om waardevol plastic gescheiden in te 



 

 

zamelen, zodat het hergebruikt kan worden voor nieuwe flessen. Daarnaast vermindert de 
maatregel naar verwachting het zwerfafval, omdat voor elk flesje straks € 0,15 wordt 
terugbetaald aan de consument. Het doel is dat uiteindelijk 90% van de plastic flessen 
gescheiden wordt ingezameld. 

7. Fraudepreventie  
 
7.1. Wat kan ik doen als ik plastic flessen zonder statiegeld op de Nederlandse markt zie? 
Als dit plastic flessen zijn van waters of frisdranken, kunt u dit melden bij Statiegeld 
Nederland. 
 
7.2. Wat moet ik doen als mijn flessen niet herkend worden in een RVM? 
Waarschijnlijk zijn ze dan nog niet aangemeld bij Tomra en Lamson. U dient dit zo snel 
mogelijk alsnog te doen. Voor meer informatie zie de website.   
 
7.3. Wat gebeurt er als de opgegeven verkoopdata veel lager zijn dan het aantal getelde 

flessen? 
Er zal dan een extra controle plaatsvinden op de opgave. 
 
7.4. Welke inspanning verricht Statiegeld Nederland om het retourpercentage omhoog te 

brengen als de opgegeven verkoopdata veel hoger zijn dan het aantal getelde flessen? 
Als Statiegeld Nederland de beoogde doelstelling van 90% retour niet kan behalen, zal er 
geanalyseerd worden waar dit verschil door wordt veroorzaakt. Vervolgens zal hier actief 
actie op worden ondernomen, middels bijvoorbeeld gesprekken met innamepunten die 
achterblijven bij het gemiddelde, kanaal specifieke campagnes, extra innamebakken, enz. 
 
7.5. Wat is de consequentie van het onjuist administreren van de flessen in de 

producentenportal van Statiegeld Nederland 
Dit zal aan het licht komen bij de accountscontrole en zal dan worden verrekend. 

8. Logistiek 
 
8.1. Waar kan ik mijn vragen stellen over het transport van ongecompacteerde flessen? 
U kunt uw vragen stellen via info@statiegeldnederland.nl.  
 
8.2. Wat is de consequentie als ik niet voldoe aan de logistieke verplichting? 
Een P/I die zich niet aan zijn logistieke verplichting voldoet, zal voor iedere niet 
opgehaalde fles een logistieke service-fee aan SN moeten betalen (zoals de huidige 
regeling van SRN) zodat SN de retourname alsnog kan organiseren. Dit is de 
malusregeling. 
 
 
   
 
  
 
 


