
Vraag voor al uw blikjes nieuwe EAN-codes aan 
bij www.gs1.nl.

Voor meer informatie zie factsheet GS1.

GS1 registratie (zo spoedig mogelijk)

Registratie bij het Afvalfonds Verpakking 
(vanaf nu)

Indien u nog niet eerder bent aangemeld bij het Afvalfonds 
Verpakkingen dient u zich hier te registreren

. 

Aanmelden bij Statiegeld Nederland 
(vanaf 7-11-2022) 

Voorzie uw blikjes vanaf de start van het systeem 
(en niet eerder!) van het statiegeldlogo, aan de hand 

van de hiervoor geldende richtlijnen. 

Gebruik de nieuwe EAN-code. 

Communiceer de aangepaste EAN-codes en prijzen goed en 
tijdig (ruim voor de start van het systeem) met uw klanten. 

Wanneer de EAN-code niet gewijzigd kan worden is het risico 
voor de p/i. Hier zal dan een risico toeslag gelden. 

Let op: ook de EAN-code van de eventuele omverpakking 
moet worden aangepast.

Indien u nog niet geregistreerd bent bij Statiegeld 
Nederland als p/i geeft u uw bedrijfsgegevens en een 

contactpersoon door aan info@statiegeldnederland.nl. 

Vervolgens ontvangt u inloggegevens voor de producentenportal, 
samen met een handleiding en een SEPA machtigingsformulier. 

Met de inloggegevens kunt u naar de portal en uw bedrijfs
-gegevens verder aanvullen. Het SEPA machtigingsformulier dient 

u z.s.m. ingevuld te retourneren. Betaling door middel van 
automatische incasso is verplicht. Zonder automatische incasso 

kunt u niet deelnemen. 

Na week 5 2023 worden automatisch de productgegevens die 
bekend zijn bij GS1 geïmporteerd op EAN-niveau. Vervolgens kunt 

u de ontbrekende gegevens zelf verder aanvullen. Indien uw 
producten niet bekend zijn bij GS1, meer informatie volgt.

Hierna volgt een eindcontrole op de productgegevens door 
Statiegeld Nederland en staan uw producten definitief in het 

systeem. 

 Checklist voor statiegeld op drankblikjes

Heeft u nog vragen, twijfel dan a.u.b. niet om contact 
op te nemen via  info@statiegeldnederland.nl. 

Vanaf 1 april 2023 is er een landelijk dekkend en consumentvriendelijk 
statiegeldsysteem voor blik operationeel voor alle metalen 
drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder. 

Hiervoor moet u als P/I de volgende voorbereidingen te treffen:
 

EENMALIGE STAPPEN

Aanpassingen blik
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Vanaf 1 januari 2023 kunt u aangifte doen.

https://www.gs1.nl/kennisbank/gs1-data-source/levensmiddelen-drogisterij/codelijsten/codes-voor-emballage/?utm_source=GS1%20Data%20Source%20-%20release%2013%20augustus%202022&utm_medium=email&utm_campaign=GS1%20Mailings%20-%20Levensmiddelen%20en%20drogisterij
https://www.statiegeldnederland.nl/wp-content/uploads/Voorschriften-gebruik-statiegeldlogo-1-1.pdf
https://www.statiegeldnederland.nl/
https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/nl/aanmeldformulier


TERUGKERENDE STAPPEN

Naast deze eenmalige stappen, zijn er ook 
een aantal terugkerende zaken:

Iedere 4-4-5 weken dient u opgave
te doen van het aantal verkochte statiegeld 

houdende verpakkingen.

Op basis van deze opgave ontvangt u 
een factuur die automatisch wordt geïnd. 

Dit betreft statiegeld en producentenbijdrage.

Voor producten die later alsnog geëxporteerd 
worden geldt de regeling indirecte export. 

Deze regeling wordt opgenomen in het beleid 
Statiegeldflessen en blikjes.

Jaarlijks voor 1 april moet een accountants-
verklaring, opgesteld aan de hand van een 

hiervoor opgesteld protocol, worden verstrekt 
aan Statiegeld Nederland m.b.t. de verkopen 
van het jaar ervoor. In verband met wettelijke 

rapportagetermijnen kan deze datum niet 
worden gewijzigd! Het protocol is tijdig 
beschikbaar via statiegeldnederland.nl.   
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Heeft u nog vragen, twijfel dan a.u.b. niet om contact 
op te nemen via info@statiegeldnederland.nl. 

Disclaimer: Het beleid is nog niet definitief vastgesteld!

https://www.statiegeldnederland.nl/

