
 
 

 
 
Maandag 20 februari 2023 
 
 
 
Beste producent/importeur,  
  
Nog 25 werkdagen voor livegang! Op 27 maart 2023 wordt het Nederlandse statiegeldsysteem uitgebreid met 
statiegeld op blikjes. Met deze maatregel kunnen alle blikjes zonder problemen worden ingeleverd en 
gerecycled, en daardoor niet in het zwerfvuil belanden.  
  
Om de transitie zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen we uw aandacht voor onderstaande punten. Zorg 
a.u.b. dat u tijdig alle noodzakelijke stappen neemt waarvoor u verantwoordelijk bent m.b.t de invulling van uw 
producentenverantwoordelijkheid.  
  
Aanleiding 
Om uw blikjes vanaf 27 maart met de winkel-Reverse Vending Machines (RVM) te kunnen innemen en in de 
telcentra te kunnen verwerken, dient uw bedrijfsinformatie en uw productgegevens uiterlijk op 22 maart bij 
Statiegeld Nederland bekend zijn.  
  
Mits volledig en correct ingevoerd dient u rekening te houden met 2-3 weken voordat uw gegevens juist zijn 
opgevoerd in de producenten portal:  

• Het registratieproces voor producenten/importeurs (P/I’s), inclusief de incasso-test, duurt ongeveer 
twee weken.  

• Het registeren van de artikeldata, inclusief de bevestiging, duurt 3 werkdagen.  
Wij adviseren u daarom de registratie zo snel als mogelijk te doen en niet te wachten tot het laatste moment.   
  
Informatiesessie 6 maart 
Periodiek organiseren we informatiesessies voor P/I’s. De volgende online sessie is gepland op maandag 6 
maart om 15.00 uur. Klik hier om deel te nemen aan de vergadering. Graag ontvangen we vooraf uw vragen 
via info@statiegeldnederland.nl, zodat we deze tijdens de sessie kunnen beantwoorden.  
  
Acties voor komende week 

• Meld u aan als P/I bij Statiegeld Nederland via info@statiegeldnederland.nl 
• Ga zelf actief naar de producentenportal en registreer de statiegeld plichtige blikjes (uiterlijk voor 22 

maart)    
o Automatische invoer via GS1 - Controleer de productgegevens en accordeer. 
o Of handmatig invoer (als uw producten niet zijn opgevoerd bij GS1) - Voer alle 

productgegevens in. 
  
Belangrijke aandachtspunten  

• De producenten portal kent verschillende autorisatieniveaus. Het kan zijn dat een gebruiker vanwege 
zijn autorisatieniveau niet bij de productgegevens kan. Bespreek dit a.u.b. met de persoon in uw 
organisatie die hier verantwoordelijk voor is.  

• Het zorgvuldige opvoeren van de productgegevens vergt tijd. Wacht niet tot het laatste moment.  
• GS1: 

• De werking van de GS1-koppeling is niet altijd direct helder duidelijk voor de P/I.  Twijfel niet 
om contact met ons op te nemen wanneer u vragen heeft. Dit kan 
via productenportal@statiegeldnederland.nl.  

• Het vastleggen van de productgegevens in de producenten portal, maar ook bij GS1, gebeurt 
op unit niveau; dus per blikje of fles en niet op omverpakking niveau.  
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• De GS1-koppeling controleert ook op plastic statiegeld flesjes. Het kan zijn dat hierover 
tickets verschijnen in de producenten portal. De verwerking hiervan is gelijk aan die van 
blikjes. 

 
 

• Het is belangrijk om minimaal de volgende productgegevens accuraat vast te leggen in GS1:  
• Logo statiegeld (is voorwaarde om artikel in te lezen bij Statiegeld Nederland!) 
• Volume in centiliters (i.p.v. in milliliters) 
• Verpakkingsgewicht in gram (lege verpakking) 

• Lengte en diameter (beide in millimeters) 
• De P/I dient in GS1 bij "wie ontvangt de artikelen" Statiegeld Nederland toe te wijzen of 

Openbaar te maken. Als dit niet zo wordt ingesteld, komt niet alle informatie door.  
  
Aanpassingen 

• De eerste lijst met blikafmetingen, volumes en verpakkingsgewicht bevatte het verpakkingsgewicht 
zonder deksel. Dit is aangepast, zie hier de laatste versie.   

• In de eerste upload tussen GS1 en Statiegeld Nederland zaten ook blikjes zonder statiegeld. Deze zijn 
uit de koppeling gehaald en alle tickets hierover worden ook verwijderd. Dit gebeurt medio week 8 en 
vanaf donderdag 23 februari kunt u dit zien in de portal. 

  
Ondersteuning 

• Handleiding om uw productengegevens te registreren, zie hier laatste versie.  
• Afmetingen, volumes en verpakkingsgewicht lijst, zie bijlage. 
• U kunt uw vragen stellen via producentenportal@statiegeldnederland.nl.  
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