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Mocht u vragen hebben over uw geretourneerde zak(ken), dan vragen wij u om
ons te voorzien van het 'Bag ID' via info@statiegeldnederland.nl. Dit ‘Bag ID’ is
terug te vinden op het deel van het label dat bestemd is voor het innamepunt.
Betalingen worden gedaan vanuit 'Statiegeld Nederland'.
'Code 150/Geen HF Akkoord' betekent dat uw locatie geen handling fee ontvangt.
Vrijwillige innamepunten komen niet in aanraking voor handling fee. Een
supermarkt krijgt dat bijvoorbeeld wel omdat zij een verplicht innamepunt zijn.
Op statiegeld wordt geen btw geheven. Het btw-bedrag dat u vindt op de
creditfactuur wordt geheven over de vergoedingen.
VBR staat voor ‘vergoeding beheer extra retouremballage’. Dit is een oude regeling
op grote flessen ouder dan maart 2021 en komt met de tijd te vervallen.
Adres- of IBAN-wijzigingen kunt u, onder vermelding van bedrijfsnaam &
klantnummer, doorgeven via info@statiegeldnederland.nl.
Creditnota’s worden twee weken na factuurdatum van de creditfactuur uitbetaald.
Het opnieuw ontvangen van creditfacturen kunt u aanvragen via
info@statiegeldnederland.nl. Graag onder vermelding van bedrijfsnaam &
klantnummer. Indien u ook het factuurnummer (RPXXX) of informatie heeft over
de bag ID of betalingsdatum & bedrag doorgeeft bespoedigt dit de afhandeling.
Het bagnummer staat niet op de factuur vermeld omdat alle zakken die in een
vracht zijn ontvangen op één factuur worden verwerkt. Dit kunnen er dus meer
dan 1 zijn. Bovendien ontvangt u op maandagavond/dinsdag een specificatie
(weekly report) per mail waarin staat welke zakken wij in de week ervoor hebben
geteld. Deze komt overeen met het factuurbedrag.
Op het weekoverzicht (weekly report) en de creditfactuur staan codes vermeld.
Onderstaand een opsomming van de meest gebruikte codes, met toelichting.

Codes op het weekoverzicht en creditfactuur:
Code

Weekly report

Uitleg

System bottle

Grote oude EAN-flessen van voor 29-3-2021.
Nieuwe grote Nederlandse EAN-flessen na 29-3-2021.

150

System bottle
new
System bottle
new Int.
Geen HF Akkoord

158

HF RVM

201

250

System bottle
new
System bottle
new Int.
Geen HF Akkoord

258

HF RVM

1
101
102

202

Nieuwe grote internationale EAN-flessen na 29-3-2021.
Geen HF Akkoord betekent dat u geen handling fee (HF)
ontvangt over de grote flessen. Dit is een extra vergoeding
voor verplichte innamepunten, boven op de
statiegeldvergoeding.
HF RVM betekent dat u handling fee ontvangt voor de grote
nieuwe flessen omdat u inneemt met een RVM.
Nieuwe kleine Nederlandse EAN-flessen na 1-7-2021.
Nieuwe kleine internationale EAN-flessen na 1-7-2021.

5

Retourbag

Geen HF Akkoord betekent dat u geen handling fee (HF)
ontvangt over de kleine flessen. Dit is een extra vergoeding
voor verplichte innamepunten, boven op de
statiegeldvergoeding.
HF RVM betekent dat u handling fee ontvangt voor de kleine
nieuwe flessen omdat u inneemt met een RVM.
De zak waarin de plastic flesjes worden verzameld.

3

Other bottle

Fles zonder statiegeld (niet statiegeld plichtig).

Voorbeeld weekoverzicht

Toelichting stat. code en type:
• 5 (Retourbag): de zak waar de flessen inzitten.
• 201 (System bottle new): een kleine plastic fles waarop statiegeld zit (€ 0,15 cent).
• 250 (Geen HF Akkoord): geen handling fee.
Toelichting hoeveelheid:
• 1: in totaal heeft u 1 bag retour gedaan aan de grossier. Per bag heeft u € 1,00 aan borg
betaald. In totaal: € 1,00.
• 150: in totaal heeft u 150 nieuwe kleine Nederlandse EAN flessen verzameld per € 0,15 =
150 x € 0,15 = € 22,50.
• 150: Over deze 150 flessen heeft u geen HF ontvangen omdat u een vrijwillig
innamepunt bent = € 0,00.
Let op!
• 301: In totaal heeft u niet 301 kleine petflessen verzameld, maar 150. Omdat alle
aantallen in die kolom worden opgeteld (ook de bag(s) en HF akkoord), komt het
totaal op 301. Echter heeft dit aantal niks te maken met de hoeveelheid opgehaalde
flessen.
Toelichting statiegeld:
• 1: U krijgt € 1,00 statiegeld terug voor de gebruikte retourbag.
• 22,50: In totaal heeft u 150 kleine plastic flessen verzameld. U krijgt dus 150 x € 0,15 = €
22,50 terug.
• 0,00: U ontvangt geen HF over de ingeleverde flessen omdat u een vrijwillig
innamepunt bent. Vandaar dat hier € 0,00 voor gerekend is.
Toelichting VBR/HF:
• 0,00: Omdat er geen flessen van ouder dan maart 2021 zijn ingeleverd, is de VBR/HF
ook niet van toepassing.
Toelichting totaal:
• 23,50: Door de € 1,00 en € 22,50 bij elkaar op te tellen krijgt u een totaal van € 23,50. In
zijn volledigheid heeft u € 23,50 aan statiegeld ontvangen.

Voorbeeld factuur
De factuur komt in grote lijnen overeen met het weekoverzicht. Hier zullen de nog niet
uitgelegde benamingen en bedragen worden toegelicht.

Toelichting EAN Code:
Dit zijn de codes die in ons systeem gekoppeld staan aan de verschillende
artikelnummers. Het heeft dus niks te maken met de EAN-codes die op de fles staan.
Toelichting Bedrag BTW 0% + Bedrag BTW 21%:
Op statiegeld wordt geen btw geheven. Het eventuele btw-bedrag dat u vindt op de
creditfactuur wordt geheven over de vergoedingen, dus over de VBR/HF. In dit voorbeeld
is daar geen sprake van.
Totaalbedrag nota €
Dit is het totaalbedrag dat u uitgekeerd krijgt vanuit Statiegeld Nederland.
Meer informatie over het statiegeldsysteem is ook te vinden op onze website
www.statiegeldnederland.nl

