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1.0 Inleiding
1.1 Achtergrond
1.

Per 1 juli 2021 treedt een wijziging van het Verpakkingenbesluit (zoals hieronder gedefinieerd)
in werking waarin verplichtingen zijn opgenomen voor Producenten en Importeurs. Uit hoofde
van die wijziging zijn Producenten en Importeurs onder meer gehouden om:
a.
er zorg voor te dragen dat per kalenderjaar ten minste 90 gewichtsprocent van het
totaal van deze door de desbetreffende Producent en/of Importeur in de handel
gebrachte kunststofflessen gescheiden wordt ingezameld; en,
b.
Statiegeld in rekening te brengen bij het in de handel brengen van kunststofflessen
voor Frisdrank en water met een inhoud kleiner dan of gelijk aan 3 liter en de
desbetreffende flessen terug te (doen) nemen.

2.

Het Afvalfonds Verpakkingen geeft namens de Producenten en Importeurs collectief uitvoering
aan voornoemde statiegeld-verplichtingen op grond van het bepaalde in de algemeen
verbindend verklaarde afvalbeheersbijdrageovereenkomst (ABBO, zoals hierna gedefinieerd) en
de Statiegeldregeling gedateerd 1 juli 2021. Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft op grond
van artikel 2.7 van de ABBO op haar beurt Statiegeld Nederland aangewezen als
uitvoeringsorganisatie met betrekking tot de uitvoering van de statiegeld-verplichtingen van de
Producenten en Importeurs.

3.

Anticiperend op de voornoemde statiegeld-verplichtingen is in opdracht van het Afvalfonds
Verpakkingen, de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie en het Centraal Bureau
Levensmiddelenhandel een blauwdruk opgesteld voor een nieuw landelijk statiegeldsysteem.

4.

In lijn met voornoemde blauwdruk is in opdracht van het Afvalfonds Verpakkingen, in
samenspraak met Statiegeld Nederland, het Beleid Statiegeldflessen vastgesteld ter nadere
uitwerking van de algemeen verbindend verklaarde ABBO. Het Beleid Statiegeldflessen treedt in
werking op 1 juli 2021 en is te downloaden via de links:
https://afvalfondsverpakkingen.nl/downloads/ en https://statiegeldnederland.nl/downloads/.

5.

De eerder geldende statiegeldregeling voor grote kunststofflessen die door Stichting Afvalfonds
Verpakkingen is voortgezet sinds de opheffing van het Productschap Dranken per 1 januari 2015
(zoals bedoeld in artikel 2 lid 9 van de ABBO) komt vanwege de inwerkingtreding van de
wijzigingen van het Verpakkingenbesluit met betrekking tot statiegeld per 1 juli 2021 te
vervallen.
1.2 Statiegeld Nederland en Beleid Innamepunten

6.

Statiegeld Nederland is opgericht ten behoeve van de uitvoering van het statiegeldsysteem en
als uitvoeringsorganisatie aangewezen zoals onder alinea 2 hierboven vermeld. Statiegeld
Nederland coördineert en faciliteert in haar hoedanigheid van uitvoeringsorganisatie de
uitvoering van de Statiegeldregeling ten behoeve van Producenten en Importeurs. De
samenstelling van het bestuur van Statiegeld Nederland en de wijze van besluitvorming binnen
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het bestuur van Statiegeld Nederland worden kort beschreven in paragraaf 4.1 van dit Beleid
Innamepunten.
7.

Onderdeel van de uitvoering van de Statiegeldregeling vormt het door Statiegeld Nederland
organiseren en coördineren van het innemen van Statiegeldflessen bij Innamepunten,
waaronder mede is begrepen het uitbetalen van Handlingfees aan Innamepunten conform het
bepaalde in dit Beleid Innamepunten.

8.

Statiegeld Nederland heeft het onderhavige document met de citeertitel Beleid Innamepunten
vastgesteld.

9.

Het Beleid Innamepunten is vastgesteld ter nadere uitwerking van de rechten en verplichtingen
van Innamepunten bij het proces van de inname van Statiegeldflessen.

10. In het geval van discussie over de formulering, de uitleg of de toepassing van dit Beleid
Innamepunten beslist Statiegeld Nederland. Het Beleid Innamepunten kan worden gewijzigd
indien daar naar het oordeel van Statiegeld Nederland aanleiding toe bestaat. Statiegeld
Nederland streeft er naar eventuele wijzigingen eenmaal per jaar te doen plaatsvinden met als
ingangsdatum 1 januari.
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2.0 Definities
In dit Beleid Innamepunten hebben de navolgende met een hoofdletter geschreven woorden de
betekenis zoals hieronder aangegeven.
ABBO
De algemeen verbindend verklaarde Afvalbeheersbijdrageovereenkomst Verpakkingen, zoals
bedoeld in het Beleid Afvalfonds.
Afvalfonds Verpakkingen
Stichting Afvalfonds Verpakkingen, statutair gevestigd te 's-Gravenhage.
ANBI
Algemeen Nut Beogende Instelling.
AVG
De Algemene verordening gegevensbescherming.
Beleid Afvalfonds
De nadere regels, zoals bedoeld in artikel 2.8 van de ABBO, die ter uitvoering van de ABBO zijn
vastgesteld door het Afvalfonds Verpakkingen, laatstelijk vastgelegd als Beleid 2021 Afvalfonds
Verpakkingen, inclusief eventuele nog vast te stellen wijzigingen en aanvullingen daarop.
Beleid Innamepunten
Het onderhavige door Statiegeld Nederland vastgestelde Beleid Innamepunten ter nadere uitwerking
van de rechten en verplichtingen van Innamepunten bij het proces van de inname van
Statiegeldflessen.
Beleid Statiegeldflessen
Het Beleid Statiegeldflessen waarin de nadere regels ten aanzien van de Statiegeldregeling zijn
vastgelegd uit hoofde van het bepaalde in artikel 2.8 van de ABBO, die zijn opgenomen in het
document Beleid Statiegeldflessen van Afvalfonds Verpakkingen en Statiegeld Nederland, inclusief
eventuele nog vast te stellen wijzigingen en aanvullingen, en dat te downloaden is via de volgende
link: https://afvalfondsverpakkingen.nl/downloads/.
Bewerking
Het tellen en compacteren en/of sorteren en/of verbalen van door een Innamepunt ingenomen
Statiegeldflessen.
Bewerking Statiegeld Nederland
De telling, sortering en het verbalen door Statiegeld Nederland van door Innamepunten ingenomen
Statiegeldflessen zoals bedoeld in paragraaf 6.1.2. van dit Beleid Innamepunten.
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Cash & Carry Groothandel
Een groothandelsbedrijf waar Statiegeldflessen kunnen worden geretourneerd. Een Cash & Carry
Groothandel valt onder een Verplicht Innamepunt Retail en Cash & Carry.
Cateraar of Cateringlocatie
Een Innamepunt zijnde een Cateraar of Cateringlocatie als bedoeld in paragraaf 5.1 onder alinea 1.c
van dit Beleid Innamepunten.
Consument
Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Creditnota Statiegeld
De creditnota statiegeld als bedoeld in paragraaf 6.2 van dit Beleid Innamepunten.
Dagattractie
Een dagattractie als bedoeld in paragraaf 5.4.1 onder alinea 33 van dit Beleid Innamepunten.
Donatiebak
Een donatiebak als bedoeld in paragraaf 5.4.1 onder alinea 31 van dit Beleid Innamepunten.
EAN-Code
Een Europees Artikel Nummer, zijnde de cijferreeks die onder de streepjescode op producten te
vinden is, waarmee een productverpakking kan worden geïdentificeerd op stuks niveau.
Ernstig Vervuilde Retourbag(s)
De Ernstig Vervuilde Retourbags als bedoeld in paragraaf 5.3.1 onder alinea 16 van dit Beleid
Innamepunten.
Frisdrank
Drinkwaar als bedoeld in artikel 7a van het Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen.
Grossier
Een Grossier als bedoeld in paragraaf 8.2 onder alinea 3 van dit Beleid Innamepunten.
Grossiertransport
Het transport van Retourbags uitgevoerd door een Grossier als bedoeld in paragraaf 8.2 onder alinea
3 van dit Beleid Innamepunten.
Grote Statiegeldflessen
Statiegeldflessen met een inhoud van 1 liter tot en met 3 liter.
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Handlingfee
De aan een Innamepunt toekomende - voor het soort Innamepunt kostenreflectieve - vergoeding
voor het door het Innamepunt innemen van Statiegeldflessen.
Innamepunten
Alle locaties waar Statiegeldflessen worden ingezameld en de Consument deze kan inleveren en
waarmee Statiegeld Nederland een Inname-Overeenkomst heeft, waaronder supermarkten, online
bezorgservices, treinstations, cateringlocaties en benzinestations.
Inname-Overeenkomst
De tussen een Innamepunt en Statiegeld Nederland gesloten overeenkomst op basis waarvan een
Innamepunt gebonden is aan het Beleid Innamepunten.
Kleine Statiegeldflessen
Statiegeldflessen met een inhoud tot 1 liter.
Label
Door statiegeld Nederland aan de Innamepunten verstrekte labels, waarmee Retourbags door de
Innamepunten worden afgesloten en waarmee Retourbags geïdentificeerd kunnen worden.
Online Bezorgservice
een Innamepunt zijnde een Online Bezorgservice als bedoeld in paragraaf 5.1 onder paragraaf 1.d
van dit Beleid Innamepunten.
Producent en/of Importeur
Degene die beroepsmatig in Nederland:
• als eerste stoffen, preparaten of andere producten in of tezamen met een Verpakking aan
een ander ter beschikking stelt;
• als eerste stoffen, preparaten of andere producten in een Verpakking invoert en zich van de
Verpakking ontdoet;
• van een ander de opdracht krijgt de Verpakking van stoffen, preparaten of andere producten
te voorzien van de naam, logo of merkteken van de ander;
• stoffen, preparaten of andere producten, in of tezamen met een Verpakking die is bestemd
om bij het aan de gebruiker ter beschikking stellen van stoffen, preparaten of andere
producten, daaraan te worden toegevoegd (waaronder in elk geval worden begrepen:
Verpakkingen als bedoeld in artikel 1 onder a onder 2 van het Verpakkingenbesluit
(Verkooppuntverpakkingen)), aan de gebruiker ter beschikking stelt.
Retourbags
Door Statiegeld Nederland aan Innamepunten verstrekte zakken als bedoeld in paragraaf 5.3.1. van
dit Beleid Innamepunten.
Reverse Vending Machine Vereisten
Het document Reverse Vending Machine Vereisten zoals dat van tijd tot tijd geldt en dat is opgesteld
door Statiegeld Nederland. De Reverse Vending Machine Vereisten bevatten de door Statiegeld
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Nederland aan een RVM gestelde vereisten. Het document Reverse Vending Machine Vereisten zal
op eerste verzoek door Statiegeld Nederland aan een Innamepunt worden verstrekt.
RVM
Een Reverse Vending Machine die voldoet aan de door Statiegeld Nederland gestelde eisen zoals
onder meer vastgelegd in de meest recente versie van het document Reverse Vending Machine
Vereisten, welk document is op te vragen bij Statiegeld Nederland.
RVM-Informatie
De RVM-informatie als bedoeld in paragraaf 6.1.1. van dit Beleid Innamepunten.
Statiegeld
Het statiegeld van minimaal € 0,15 per Kleine Statiegeldfles respectievelijk minimaal € 0,25 per Grote
Statiegeldfles waartoe Innamepunten overeenkomstig het bepaalde in dit Beleid Innamepunten
gerechtigd zijn zoals opgenomen in paragraaf 7.0 van dit Beleid Innamepunten.
Statiegeldflessen
Kleine Statiegeldflessen en Grote Statiegeldflessen waarin Frisdrank of water is verpakt en in de
handel zijn gebracht onder toepassing van het bepaalde in het Beleid Statiegeldflessen.
Statiegeld Nederland
Stichting Uitvoeringsorganisatie Statiegeld, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage.
Statiegeldregeling
De statiegeldregeling gedateerd 1 juli 2021 zoals nader uitgewerkt in het Beleid Statiegeldflessen en
dit Beleid Innamepunten.
Uitvoeringsperiode
De uitvoeringsperiode zoals bedoeld in de Inname-Overeenkomst.
Verkooppuntverpakkingen
De Verpakkingen bedoeld in art. 1 lid 1, sub a, onder 2 van het Verpakkingenbesluit.
Verpakkingen
Verpakkingen zoals gedefinieerd in artikel 1 lid 1 onder a van het Verpakkingenbesluit, welke nader
worden gespecificeerd in artikel 1 lid 1 onder b, c, en d van het Verpakkingenbesluit.
Verpakkingenbesluit
Besluit beheer verpakkingen 2014 (Stb 2014, 409) zoals dat van tijd tot tijd geldt, inclusief eventuele
wijzigingen daarvan.
Verplicht Innamepunt met Bewerking
Een Verplicht Innamepunt met Bewerking als bedoeld in paragraaf 5.3.2 onder alinea 18 van dit
Beleid Innamepunten.
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Verplicht Innamepunt Out-of Home
Een Verplicht Innamepunt Out-of-Home als bedoeld in paragraaf 5.1 onder paragraaf 1.b van dit
Beleid Innamepunten.
Verplicht Innamepunt Retail en Cash & Carry
Een Verplicht Innamepunt Retail en Cash & Carry als bedoeld in paragraaf 5.1 onder alinea 1.a van dit
Beleid Innamepunten.
Verplichte Innamepunten
De Verplichte Innamepunten Out-of-Home en de Verplichte Innamepunten Retail en Cash & Carry
gezamenlijk.
Verplicht Innamepunt zonder Bewerking
Een Verplicht Innamepunt zonder Bewerking als bedoeld in 5.3.1 onder alinea 14 van dit Beleid
Innamepunten.
Vrijwillig Innamepunt
Een Vrijwillig Innamepunt als bedoeld in paragraaf 5.1 onder alinea 1.e van dit Beleid Innamepunten.
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3.0 Algemeen
3.1 Statiegeldregeling
1.

Met ingang van 1 juli 2021 dienen Producenten en Importeurs die Statiegeldflessen in
Nederland in de handel brengen, uit hoofde van het Verpakkingenbesluit op de Statiegeldfles
aan de koper Statiegeld in rekening te brengen en is de betreffende Producent en/of Importeur
verantwoordelijk voor de inname na gebruik van de door die Producent en/of Importeur in de
handel gebrachte Statiegeldflessen, met terugbetaling van het Statiegeld.

2.

Producenten en Importeurs voorzien alle door de betreffende Producent en/of Importeur in
Nederland in de handel gebrachte Statiegeldflessen van i) een EAN-Code conform de daartoe
door GS1 opgestelde voorschriften, en ii) een statiegeld-logo. Statiegeld Nederland draagt er
zorg voor dat de EAN-Codes en overige relevantie informatie worden aangeleverd bij de bij
Innamepunten aanwezige operationele RVM’s.

3.

De producentenverantwoordelijkheid voor het innemen van een door een Producent en/of
Importeur in de handel gebrachte Statiegeldfles wordt uitgevoerd door Statiegeld Nederland.
Statiegeld Nederland heeft met betrekking tot de inname van Statiegeldflessen ten behoeve van
de Innamepunten het onderhavige Beleid Innamepunten vastgesteld.

4.

De Innamepunten dienen ieder afzonderlijk dan wel via hun hoofdkantoor een innameovereenkomst (de Inname-Overeenkomst) met Statiegeld Nederland aan te gaan waarin de
betreffende Innamepunten zich akkoord verklaren met dit Beleid Innamepunten. De
Innamepunten – waaronder begrepen alle Producenten en Importeurs die kwalificeren als
Innamepunt – zijn daarmee gebonden aan het onderhavige Beleid Innamepunten en gehouden
Statiegeldflessen in te nemen en aan Statiegeld Nederland ter beschikking te stellen onder de
voorwaarden zoals neergelegd in dit Beleid Innamepunten.
3.2 Statiegeld en Handlingfee Innamepunten

5.

De Innamepunten – met uitzondering van een Innamepunt dat gebruik maakt van een
Donatiebak - ontvangen het door het betreffende Innamepunt aan een Consument betaalde
Statiegeld voor ingenomen Statiegeldflessen retour van Statiegeld Nederland.

6.

Voor de inname van Statiegeldflessen ontvangen de Innamepunten conform het bepaalde in dit
Beleid Innamepunten van Statiegeld Nederland een Handlingfee, zoals periodiek vastgesteld
door Statiegeld Nederland. De tarieven zijn beschreven in paragraaf 7.0 van dit Beleid
Innamepunten.

7.

Dit Beleid Innamepunten bevat de voorwaarden waaronder een Innamepunt aanspraak kan
maken op een Handlingfee.
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4.0 Statiegeld Nederland
4.1 Inleiding
1.

Statiegeld Nederland is een naar Nederlands recht opgerichte stichting die wordt bestuurd door
onder andere vertegenwoordigers van Innamepunten (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel)
en vertegenwoordigers van Producenten en Importeurs (Federale Nederlandse
Levensmiddelenindustrie) met een onafhankelijke, door Afvalfonds Verpakkingen op
gezamenlijke voordracht door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en de Federale
Nederlandse Levensmiddelenindustrie benoemde, voorzitter.

2.

Statiegeld Nederland is een non-profit organisatie die haar besluitvorming te allen tijde –
ongeacht de organisatiestructuur van Statiegeld Nederland – onafhankelijk zal laten
plaatsvinden. Voor zover de statuten van Statiegeld Nederland geen grotere meerderheid
voorschrijven worden alle bestuursbesluiten binnen Statiegeld Nederland genomen met
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten
minste aanwezig of vertegenwoordigd zijn de helft van de in functie zijnde bestuurders namens
het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en namens de Federale Nederlandse
Levensmiddelenindustrie.
4.2 Activiteiten

3.

Statiegeld Nederland draagt zorg voor de uitvoering van de Statiegeldregeling en voert daartoe
– onder andere – de volgende activiteiten uit:
• Het coördineren en doen uitvoeren van een systeem voor het innemen van
Statiegeldflessen, bestaande uit het tellen, sorteren, balen en transporteren van
ingenomen Statiegeldflessen en het voeren van de daarbij behorende administratie en
facturatie;
• Het handhaven van de Statiegeldregeling richting Innamepunten en het verzorgen van
fraudepreventie richting Innamepunten in verband met de Statiegeldregeling;
• Het verzorgen van de financiële aspecten van de Statiegeldregeling, onder andere
bestaande uit het via het Afvalfonds Verpakkingen innen van het Statiegeld en de
producentenbijdrage bij de Producenten en Importeurs, het uitbetalen van het
Statiegeld en een Handlingfee aan de Innamepunten en het uitbetalen aan groothandels
en transporteurs van aan hen toekomende vergoedingen;
• Het bewaken en optimaliseren van de uitvoering van de Statiegeldregeling;
• Het in opdracht van een Producent en/of Importeur vermarkten van Statiegeldflessen
aan een recycler; en
• Het informeren van RVM-leveranciers over wijzigingen in de database van
geregistreerde Statiegeldflessen.
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5.0 Innamepunten
5.1 Soorten Innamepunten
1.

Op basis van de Inname-Overeenkomst kwalificeert een Innamepunt als één van de volgende
Innamepunten:
a. Verplicht Innamepunt Retail en Cash & Carry, zijnde:
i) supermarkten met een oppervlakte van meer dan 200m2 ; en
ii) Cash & Carry Groothandels, zijnde groothandelsbedrijven waar Statiegeldflessen
worden verkocht en waar Consumenten Statiegeldflessen kunnen inleveren;
b. Verplicht Innamepunt Out-of-Home, zijnde:
i) Stations als bedoeld in artikel 26 van de Spoorwegwet, waar bemande verkoop van
Statiegeldflessen plaatsvindt; en
ii) Benzinestations voor het wegverkeer langs rijkswegen als bedoeld in de Regeling
toelating veiling benzinestations langs rijkswegen, waar bemande verkoop van
Statiegeldflessen plaatsvindt.
c. Cateraar of Cateringlocatie, zijnde een cateraar of een cateringlocatie met meerdere
verkooppunten van Statiegeldflessen op het terrein of de locatie organiseert de catering
zelf, en welke met Statiegeld Nederland een Inname-Overeenkomst is aangegaan.
d. Online Bezorgservice, een online verkooppunt van Statiegeldflessen waar een Consument
Statiegeldflessen bij aflevering van een bestelling kan inleveren en welke met Statiegeld
Nederland een Inname-Overeenkomst is aangegaan.
e. Vrijwillig Innamepunt, zijnde elk overig verkooppunt waar bemande verkoop van
Statiegeldflessen plaatsvindt en welke met Statiegeld Nederland een InnameOvereenkomst is aangegaan.

2.

De Verplichte Innamepunten Retail en Cash & Carry en de Verplichte Innamepunten Out-of
Home worden gezamenlijk ook genoemd de verplichte innamepunten (de Verplichte
Innamepunten).

3.

Statiegeld Nederland is zich ervan bewust dat er franchisenemers zijn die fungeren als
Innamepunt en gaat er vanuit dat in dat geval de franchisegever, de partij die eigenaar is van de
franchiseformule, de Inname-Overeenkomst met Statiegeld Nederland aangaat. Het
Innamepunt, zijnde de franchisenemer, blijft in voorkomend geval naast de franchisegever
onverminderd verantwoordelijk voor een goede en zorgvuldige nakoming van de InnameOvereenkomst en het Beleid Innamepunten. Statiegeld Nederland staat er indien nodig voor
open om in het geval sprake is van franchise in overleg met partijen bij de franchise tot een
passende oplossing te komen.
5.2 Innamepunten algemeen

4.

Verplichte Innamepunten zijn gehouden de Consument de mogelijkheid te bieden om bij
inlevering van een Statiegeldfles het Statiegeld geretourneerd te krijgen.

5.

Met inachtneming van het bepaalde in alinea 4 van deze paragraaf 5.2 van dit Beleid
Innamepunten zijn Innamepunten gehouden onder terugbetaling van het Statiegeld aan de
Consument Statiegeldflessen in te nemen en aan Statiegeld Nederland ter beschikking te stellen,
ongeacht van welke Producent en/of Importeur en/of verkooplocatie de Statiegeldfles
afkomstig is, een en ander onder de voorwaarden zoals neergelegd in dit Beleid Innamepunten.
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6.

Een Innamepunt kan weigeren Statiegeld aan een Consument te betalen bij inlevering van een
Statiegeldfles door de betreffende Consument indien de EAN-Code van een Statiegeldfles niet
scanbaar is en/of de Statiegeldfles niet in de oorspronkelijke vorm wordt aangeboden en/of er
zich op de Statiegeldfles (met uitzondering van grote kunststof flessen waar de
statiegeldregeling op van toepassing was als bedoeld in paragraaf 3.4 van het Beleid Afvalfonds)
geen statiegeld-logo bevindt en/of de Statiegeldfles niet door de RVM wordt herkend als
Statiegeldfles.

7.

De inname van Statiegeldflessen door een Innamepunt kan handmatig geschieden, machinaal
met behulp van een RVM zonder compactor of machinaal met behulp van een RVM met
compactor. Een Innamepunt voert investeringen die nodig zijn voor de wijze van inname
zelfstandig voor eigen rekening uit en wordt hiervoor achteraf door Statiegeld Nederland
gecompenseerd door middel van het voor het desbetreffende Innamepunt toepasselijke tarief
van de Handlingfee.

8.

Bij gebruikmaking door het Innamepunt van een RVM dient het Innamepunt ervoor zorg te
dragen dat de RVM voldoet aan de door Statiegeld Nederland gestelde eisen waar een RVM aan
dient te voldoen zoals neergelegd in het document Reverse Vending Machine Vereisten
(Reverse Vending Machine Vereisten).

9.

Een Innamepunt heeft de keuze om: i) zelf zorg te dragen voor het tellen en compacteren en/of
sorteren en/of verbalen (de Bewerking) van de ingenomen Statiegeldflessen of ii) de ingenomen
Statiegeldflessen ongeteld in een Retourbag ter Bewerking aan te bieden aan Statiegeld
Nederland.

10. Statiegeld Nederland deelt twee keer per dag met een Innamepunt met RVM, de wijzigingen in
de database die het Innamepunt zelf of via de RVM-leverancier moet laten aanpassen.
11. Innamepunten met RVM dragen er zorg voor dat de RVM minimaal één keer per dag (en bij
voorkeur meerdere keren per dag) de data van de hoeveelheid getelde Statiegelflessen aan
Statiegeld Nederland zendt.
12. Voor de diverse wijzen van innemen van Statiegeldflessen en het wel of niet (gedeeltelijk)
bewerken van de ingenomen Statiegeldflessen gelden verschillende tarieven van de Handling
Fee, welke uiteen zijn gezet in paragraaf 7.0 van dit Beleid Innamepunten.
13. De Innamepunten zijn gehouden de inname van Statiegeldflessen uit te voeren in
overeenstemming met bestaande wet- en regelgeving en dit Beleid Innamepunten.
5.3 Verplichte Innamepunten

5.3.1

Verplicht Innamepunt zonder Bewerking

14. Een Verplicht Innamepunt dat ingenomen Statiegeldflessen ter Bewerking aanbiedt aan
Statiegeld Nederland (Verplicht Innamepunt zonder Bewerking), biedt deze Statiegeldflessen
ongeteld aan in door Statiegeld Nederland aan het Innamepunt ter beschikking gestelde
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retourbags (Retourbags) met gebruikmaking van daarbij door Statiegeld Nederland geleverde
sluitingen en Labels.
15. Het Verplicht Innamepunt zonder Bewerking draagt er zorg voor dat: i) de Retourbags
uitsluitend gevuld zijn met Statiegeldflessen en dat zich daarin geen ander materiaal bevindt, ii)
de Retourbags tot de vulstreep met Statiegeldflessen zijn gevuld, en iii) de gevulde Retourbags
tot het moment van ophalen daarvan op een schone en droge plaats worden opgeslagen. In het
geval een Verplicht Innamepunt zonder Bewerking niet voldoet aan (één van) de in de vorige
volzin genoemde verplichtingen zal Statiegeld Nederland het betreffende Verplichte
Innamepunt daarover informeren door middel van een melding tevens houdende een
aanmaning. Indien binnen één maand na voornoemde melding van Statiegeld Nederland er
geen verbetering van de in de melding genoemde verplichting(en) heeft plaatsgevonden, is
Statiegeld Nederland gerechtigd om een (financiële) sanctie aan het betreffende Verplichte
Innamepunt zonder Bewerking (zijnde de fysieke innamelocatie) op te leggen bestaande uit het
(tijdelijk) niet vergoeden van Statiegeld en/of het niet of slechts gedeeltelijk vergoeden van de
aan het Verplichte Innamepunt zonder Bewerking toekomende Handlingfee.
16. Een Verplicht Innamepunt zonder Bewerking komt geen Statiegeld en geen Handlingfee toe ten
aanzien van Retourbags waarvan de inhoud – naar het oordeel van Statiegeld Nederland – te
veel vervuiling en/of gevaarlijke materialen en/of voorwerpen bevat (Ernstig Vervuilde
Retourbags). In het geval Statiegeld Nederland constateert dat sprake is van een Ernstig
Vervuilde Retourbag maakt zij daarvan direct melding bij het betreffende Verplichte
Innamepunt zonder Bewerking. Het betreffende Verplichte Innamepunt zonder Bewerking heeft
gedurende 2 werkdagen na ontvangst van de melding als bedoeld in vorige volzin de
mogelijkheid de Ernstig Vervuilde Retourbag op te halen en opnieuw schoon aan te leveren
zodat deze niet langer kwalificeert als Ernstig Vervuilde Retourbag, waarna het betreffende
Verplichte Innamepunt zonder Bewerking alsnog recht heeft op Statiegeld en een Handlingfee
ten aanzien van de betreffende Retourbag.
17. Statiegeld Nederland draagt zorg voor een betrouwbaar, onafhankelijk en gecertificeerd
telproces naar in de markt gangbare standaarden op basis waarvan het Statiegeld en de
Handlingfee waar een Verplicht Innamepunt zonder Bewerking toe gerechtigd is door Statiegeld
Nederland wordt bepaald. Het door Statiegeld Nederland uitgevoerde telproces is van tijd tot
tijd onderhevig aan een audit.

5.3.2

Verplicht Innamepunt met Bewerking

18. Een Verplicht Innamepunt welke ingenomen Statiegeldflessen bewerkt aan Statiegeld
Nederland aanbiedt (Verplicht Innamepunt met Bewerking), voert de Bewerking van
ingenomen Statiegeldflessen zelf uit met inachtneming van het bepaalde in de Reverse Vending
Machine Vereisten en het overige in dit Beleid Innamepunten bepaalde.
19. Een Verplicht Innamepunt met Bewerking draagt er zorg voor dat een ingenomen Statiegeldfles
na telling wordt gecompacteerd, onder meer zodat de Statiegeldflessen onbruikbaar worden
gemaakt voor retournering.
20. Een Verplicht Innamepunt met Bewerking draagt er zorg voor dat persbalen uitsluitend bestaan
uit gecompacteerde Statiegeldflessen.
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21. Een Verplicht Innamepunt met Bewerking draag er zorg voor dat de door het betreffende
Verplichte Innamepunt met Bewerking aan Statiegeld Nederland aangeboden en bewerkte
Statiegeldflessen uitsluitend bestaan flessen van PET-materiaal en per baal aan de navolgende
criteria voldoen:
a. Baalgrootte: +/- 115*80*90 cm;
b. Baalgewicht: +/- 300 kg;
c. Transparant betekent inclusief maximaal 10% lichtblauw en geen bont;
d. Bont is allesbehalve transparant en lichtblauw;
e. Transparant en bont dienen in gescheiden balen te worden gebaald;
f. Op gebruikelijke wijze bij elkaar gehouden en/of verpakt, zodanig dat dit geen hinder geeft
bij de recycling, althans niet meer dan in de markt gebruikelijk is.
22. Een Verplicht Innamepunt met Bewerking draagt zorg voor een juiste en accurate administratie
van weegbrieven van ingenomen getelde en gecompacteerde Statiegeldflessen en zal Statiegeld
Nederland te allen tijde op eerste verzoek afschriften van weegbrieven en overige bescheiden
behorend bij de administratie als bedoeld in de vorige volzin verstrekken.
5.4 Vrijwillig Innamepunt
23. Een Vrijwillig Innamepunt ontvangt uitsluitend een Handling Fee indien Statiegeldflessen
worden ingenomen door middel van een RVM (met of zonder compactor).
24. Een Vrijwillig Innamepunt dient gemiddeld minimaal 30 Statiegeldflessen per week in te nemen.
25. Een Vrijwillig Innamepunt dat ingenomen Statiegeldflessen ter Bewerking aanbiedt aan
Statiegeld Nederland, biedt deze Statiegeldflessen aan in door Statiegeld Nederland aan het
Innamepunt ter beschikking gestelde Retourbags met gebruikmaking van de daarbij geleverde
sluitingen en Labels.
26. Een Vrijwillig Innamepunt draagt zorg voor de organisatie van het retourtransport van de
ingenomen Statiegeldflessen naar of door de Grossier waar het Vrijwillig Innamepunt
Statiegeldflessen inkoopt.
27. Een Vrijwillig Innamepunt zorgt ervoor dat met ingenomen Statiegeldflessen gevulde
Retourbags op een schone en droge plaats worden opgeslagen alvorens het retourtransport
plaatsvindt.
28. Een Vrijwillig Innamepunt draagt er zorg voor dat: i) de Retourbags uitsluitend gevuld zijn met
Statiegeldflessen en dat zich daarin geen ander materiaal bevindt, en, ii) de Retourbags tot de
vulstreep met Statiegeldflessen gevuld zijn. In het geval een Vrijwillig Innamepunt niet voldoet
aan (één van) in de vorige volzin genoemde verplichtingen zal Statiegeld Nederland het
betreffende Vrijwillig Innamepunt daarover informeren door middel van een melding tevens
houdende een aanmaning. Indien na drie waarschuwingen vanuit Statiegeld Nederland er geen
verbetering van de in de melding genoemde verplichting(en) heeft plaatsgevonden, is Statiegeld
Nederland gerechtigd om de Inname-Overeenkomst met het Vrijwillig Innamepunt per direct te
beëindigen waarmee het Vrijwillig Innamepunt niet langer als Innamepunt fungeert.
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29. Een Vrijwillig Innamepunt komt geen Statiegeld en geen Handlingfee toe ten aanzien van Ernstig
Vervuilde Retourbags. In het geval Statiegeld Nederland constateert dat sprake is van een
Ernstig Vervuilde Retourbag maakt zij daarvan direct melding bij het betreffende Vrijwillig
Innamepunt. Het betreffende Vrijwillig Innamepunt heeft gedurende 2 werkdagen na ontvangst
van de melding als bedoeld in vorige volzin de mogelijkheid de Ernstig Vervuilde Retourbag op te
halen en opnieuw schoon aan te leveren zodat deze niet langer kwalificeert als Ernstig Vervuilde
Retourbag, waarna het betreffende Vrijwillig Innamepunt alsnog recht heeft op Statiegeld en
een Handlingfee ten aanzien van de betreffende Retourbag. In het geval een Vrijwillig
Innamepunt binnen een periode van drie maanden drie keer een Vervuilde Retourbag bij
Statiegeld Nederland aanlevert, is Statiegeld Nederland gerechtigd de Innameovereenkomst per
direct te beëindigen als gevolg waarvan het betreffende Innamepunt niet langer als Vrijwillig
Innamepunt als bedoeld in dit Beleid Innamepunten fungeert.
30. Statiegeld Nederland draagt zorg voor een betrouwbaar, onafhankelijk en gecertificeerd
telproces op basis waarvan een Vrijwillig Innamepunt aanspraak kan maken op betaling van het
Statiegeld en de Handlingfee. Het door Statiegeld Nederland uitgevoerde telproces is van tijd tot
tijd onderhevig aan een audit.

5.4.1

Vrijwillig Innamepunt met een Donatiebak

31. Een Vrijwillig Innamepunt kan opteren voor het plaatsen van een donatiebak (Donatiebak) waar
de Consument een Statiegeldfles in kan deponeren. Bij gebruik door een Vrijwillig Innamepunt
van een Donatiebak doet de Consument afstand van de ontvangst van Statiegeld. Een Vrijwillig
Innamepunt geeft aan Statiegeld Nederland op aan welk erkend goed doel Statiegeld Nederland
het Statiegeld van de door het Vrijwillig Innamepunt ingenomen Statiegeldflessen dient uit te
keren. Het goede doel dient een ANBI-status te hebben dan wel te zijn opgenomen in het
register goede doelen van het CBF, welk register te vinden is via de volgende link:
https://www.cbf.nl/register-goede-doelen/filter(page-4).
32. Uitsluitend non-profit organisaties welke zich bij Statiegeld Nederland hebben geregistreerd als
Vrijwillig Innamepunt en gebruik maken van een Donatiebak zijn gerechtigd het Statiegeld
afkomstig uit de Donatiebak voor eigen gebruik aan te wenden en zijn niet gehouden dit uit te
laten keren aan een erkend goed doel.
33. Een Donatiebak wordt door Statiegeld Nederland in bruikleen aan Vrijwillige Innamepunten
zijnde bioscopen, filmhuizen en sportverenigingen verstrekt. Overige Vrijwillige Innamepunten
kunnen zelf via Statiegeld Nederland een Donatiebak aankopen. Van de overige Vrijwillige
Innamepunten als bedoeld in de vorige volzin ontvangt een dagattractie, zijnde een punt voor
toerisme en/of recreatie zoals pretparken, dierentuinen en musea met een minimum
bezoekersaantal van 100.000 bezoekers per jaar (Dagattractie), eenmalig een vergoeding van
Statiegeld Nederland van maximaal € 250,00 per aangekochte Donatiebak.

5.4.2

Vrijwillig Innamepunt met een RVM

34. Een Vrijwillig Innamepunt kan Statiegeldflessen innemen met een RVM. Naast het bepaalde in
deze paragraaf 5.4.2 is het bepaalde in paragraaf 5.4 van dit Beleid Innamepunten eveneens van
toepassing op een Vrijwillig Innamepunt met een RVM.
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35. Het Vrijwillig Innamepunt met een RVM draagt er zorg voor dat de RVM voldoet aan het
bepaalde in de Reverse Vending Machine Vereisten.
36. Een Vrijwillig Innamepunt met RVM is gehouden een Consument de mogelijkheid te bieden om
Statiegeld uitbetaald te krijgen bij inlevering van een Statiegeldfles.
5.5 Cateraar of Cateringlocatie
37. Een Cateraar of Cateringlocatie met een verkocht volume van meer dan 50.000 Statiegeldflessen
op jaarbasis (voor de eerste maal te bepalen op basis van verkopen in het kalenderjaar 2019)
heeft na registratie bij Statiegeld Nederland recht op Statiegeld en een Handlingfee
overeenkomstig de tarieven als genoemd in paragraaf 7.0 van dit Beleid Innamepunten voor
door de betreffende Cateraar of Cateringlocatie ingenomen Statiegeldflessen.
38. Een Cateraar of Cateringlocatie met een verkocht volume van minder dan 50.000
Statiegeldflessen op jaarbasis (voor de eerste maal te bepalen op basis van verkopen in het
kalenderjaar 2019) heeft na registratie bij Statiegeld Nederland geen recht op Statiegeld en een
Handlingfee, tenzij de betreffende Cateraar of Cateringlocatie Statiegeldflessen heeft
ingenomen met een RVM en de RVM voldoet aan de Reverse Vending Machine Vereisten.
39. Een Cateraar of Cateringlocatie kan gebruik maken van een Donatiebak in welk geval het
bepaalde in paragraaf 5.4.1 van dit Beleid Innamepunten van overeenkomstige toepassing is.
5.6 Online Bezorgservice
40. Een Online Bezorgservice maakt bij de inname van Statiegeldflessen geen gebruik van een RVM
en is gehouden een Consument de mogelijkheid te bieden het Statiegeld geretourneerd te
krijgen bij inlevering van een Statiegeldfles.
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6.0 Opgaaf, facturatie en betaling
6.1 Opgaaf
1.

Voor de opgaaf van de hoeveelheid door een Innamepunt ingenomen Statiegeldflessen wordt
een onderscheid gemaakt tussen Innamepunten met een RVM en Innamepunten zonder een
RVM.
6.1.1

2.

Innamepunt met RVM (met compactor)

Een Innamepunt met RVM welke RVM is voorzien van een compactor draagt er zorg voor dat de
RVM vanaf datum van aanvang van de Uitvoeringsperiode voldoet aan de Reverse Vending
Machine Vereisten en is aangesloten op het systeem van Statiegeld Nederland. Statiegeld
Nederland beschikt als gevolg hiervan direct over (i) het aantal bij een Innamepunt ingeleverde
Statiegeldflessen en (ii) – aan de hand van de gescande EAN-Code - het soort Statiegeldfles
zijnde Kleine Statiegeldflessen dan wel Grote Statiegeldflessen (de RVM-Informatie).
6.1.2

Innamepunt zonder RVM

3.

Innamepunten (i) zonder RVM dan wel (ii) met een RVM zonder compactor, stellen de door het
betreffende Innamepunt ingenomen Statiegeldflessen vanaf datum van aanvang van de
Uitvoeringsperiode ongeteld in Retourbags aan Statiegeld Nederland beschikbaar waarna
Statiegeld Nederland zorgdraagt voor de telling sortering en verbaling van de ingeleverde
Statiegeldflessen (de Bewerking Statiegeld Nederland).

4.

Met betrekking tot Innamepunten (i) zonder RVM dan wel (ii) met een RVM zonder compactor
geldt dat Statiegeld Nederland het aantal Statiegeldflessen telt in een aan een telcentrum van
Statiegeld Nederland door een Innamepunt voor vrijdag om 23:59 uur geleverde Retourbag, in
dezelfde week van ontvangst van de betreffende Retourbag.
6.2 Facturatie

5.

Door middel van selfbilling stelt Statiegeld Nederland op basis van de RVM-Informatie en op
basis van de Bewerking Statiegeld Nederland, op iedere maandag van een week een
gespecificeerde creditnota op (de Creditnota Statiegeld) over de voorafgaande week. Statiegeld
Nederland verzendt de Creditnota Statiegeld per e-mail aan het Innamepunt. De Creditnota
Statiegeld vermeldt de hoogte van het door het Innamepunt van Statiegeld Nederland te
ontvangen bedrag aan Statiegeld en Handling Fee voorzien van een onderbouwing bestaande
uit het aantal ingenomen Grote Statiegeldflessen en Kleine Statiegeldflessen en de toepasselijke
tarieven.

6.

Een Innamepunt is – ondanks het feit dat Statiegeld Nederland de Creditnota Statiegeld opstelt
– zelf op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 verantwoordelijk voor de juistheid van
een Creditnota Statiegeld. Door ondertekening van de Inname-Overeenkomst en daarmee het
akkoord met dit Beleid Innamepunten, verklaart een Innamepunt zich expliciet akkoord met
selfbilling door Statiegeld Nederland. Statiegeld Nederland zal zich te allen tijde inspannen om
de juistheid van een Creditnota Statiegeld te waarborgen.

Beleid Innamepunten

Versie 1.0

Pagina 18 van 25

6.3 Betaling Creditnota Statiegeld
7.

Betaling van een Creditnota Statiegeld door Statiegeld Nederland geschiedt aan het
Innamepunt. Indien een Innamepunt beschikt over een hoofdkantoor vindt betaling van
Creditnota’s Statiegeld plaats via het hoofdkantoor van het Innamepunt, tenzij anders
overeengekomen.

8.

Een Innamepunt verstrekt voorafgaand aan het aangaan van een Inname-Overeenkomst, de
NAW-gegevens (indien van toepassing van het hoofdkantoor) van het Innamepunt, het
bankrekeningnummer waarop betaling door Statiegeld Nederland kan plaatsvinden en de naam
en het e-mailadres van de contactpersoon namens het Innamepunt. Statiegeld Nederland zal de
vanuit een Innamepunt verstrekte informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG
behandelen.

9.

De betalingstermijn van een Creditnota Statiegeld bedraagt 14 dagen.
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7.0 Tarieven
1.

Uitsluitend indien een Innamepunt heeft voldaan aan de verplichtingen uit hoofde van dit Beleid
Innamepunten en de Inname-Overeenkomst, heeft het betreffende Innamepunt recht op een
Statiegeld en een Handlingfee waarvan de tarieven in de tabellen onder paragraaf 7.1 en
paragraaf 7.2 hieronder zijn weergegeven.

2.

De tarieven ten behoeve van de in dit Beleid Innamepunten genoemde bedragen worden
periodiek door Statiegeld Nederland geherijkt en vastgesteld.

3.

In bijzondere situaties kunnen van de in dit Beleid Innamepunten opgenomen tarieven
afwijkende tarieven worden vastgesteld.
7.1 Statiegeld

4.

Voor het jaar 2021 gelden ten aanzien van betaling van Statiegeld aan een Innamepunt de
volgende statiegeldbedragen in euro’s per Statiegeldfles:
Kleine Statiegeldfles
€ 0,1500

Grote Statiegeldfles
€ 0,2500

7.2 Handlingfee
5.

Voor het jaar 2021 gelden ten aanzien van de Handlingfee de volgende tarieven per
Statiegeldfles:

Beleid Innamepunten

Versie 1.0

Pagina 20 van 25

Handlingfee
Inname

Handmatig
(€ ct/fles)
RVM nietcompacteren
(€ ct/fles)
RVM met
compactor
Telcentrum
op DC –
zonder
sorteren
(€ ct/fles)
Telcentrum
op DC - met
sorteren
(€ ct/fles)

291049_1

Verplicht Innamepunt Retail
en Cash & Carry

Verplicht Innamepunt OutVrijwillig Innamepunt
Online Bezorgservice
of-Home en Cateraar of
Cateringlocatie
Grote
Kleine
Grote
Kleine
Grote
Kleine
Grote Kleine
Statiegeldfles Statiegeldfles Statiegeldfles Statiegeldfles Statiegeldfles Statiegeldfles Statiegeldfles Statiegeldfles
1,50
2,50
1,22
2,22
Nader te Nader te
bepalen bepalen
2,11
2,95
2,02
2,93
2,02
2,93
nvt
nvt

2,90

3,86

3,06

4,08

3,10

4,13

2,83

3,79

nvt

nvt

2,83

3,79

nvt
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nvt

nvt

6.

De hierboven beschreven tarieven zijn exclusief omzetbelasting (btw). Statiegeld Nederland is
btw verschuldigd over de Handlingfee en zal daarom de Handlingfee aan Innamepunten inclusief
omzetbelasting factureren.

291049_1
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8.0 Transport
8.1 Transport algemeen
1.

Statiegeld Nederland heeft met Producenten en/of Importeurs afspraken gemaakt over het
transport van (on)gecompacteerde Statiegeldflessen van door de Innamepunten ingezamelde
(on)gecompacteerde niet gebaalde Statiegeldflessen in retourbags. Statiegeld Nederland
verwijst in dit verband naar het daarover bepaalde in het Beleid Statiegeldflessen. De
Innamepunten zullen te allen tijde hun medewerking verlenen om het transport als bedoeld in
het Beleid Statiegeldflessen te laten plaatsvinden.

2.

Met betrekking tot het transport van gebaalde Statiegeldflessen geldt dat Statiegeld Nederland
daarvoor zorgdraagt met inachtneming van de navolgende bepalingen:
a.
b.
c.
d.

e.

Het vervoer van balen geschiedt op basis van volle vrachtwagens;
Waar mogelijk worden bonte en transparante balen gelijktijdig getransporteerd waarbij
bonte balen als laatste in de vrachtwagen geladen;
Statiegeld Nederland bepaalt indien mogelijk per distributiecentrum van een Innamepunt
een vaste bestemming voor het transport van de balen;
Afvoer van balen door Statiegeld Nederland vindt plaats bij een voorraad op het
distributiecentrum van een Innamepunt van maximaal 1,5 volle vrachtwagenladingen
(ongeveer 100 balen);
Het moment van afvoer van de balen door Statiegeld Nederland vindt plaats in overleg met
het betreffende Innamepunt.

8.2 Transport door Grossier
3.

Een groothandel welke Statiegeldflessen verkoopt aan een Verplicht Innamepunt Out-of-Home
en/of een Vrijwillig Innamepunt en/of een Cateraar of Cateringlocatie (Grossier) kan bij het
afleveren van verkochte Statiegeldflessen aan een Innamepunt, Retourbags mee retour nemen
naar het distributiecentrum van de Grossier (het Grossiertransport) waarna deze worden
opgehaald door een Producent en/of Importeur welke ze aflevert bij Statiegeld Nederland.
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9.0 Administratie, audit en inzage en niet-nakoming
9.1 Administratie en aanlevering gegevens
1.

Innamepunten zijn gehouden alle door Statiegeld Nederland gevraagde informatie volledig en
naar waarheid aan te leveren en eventuele wijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven.
9.2 Audit en inzage

2.

Teneinde te bewaken dat Innamepunten de inname van Statiegeldflessen uitvoeren in
overeenstemming met bestaande wet- en regelgeving en dit Beleid Innamepunten, is Statiegeld
Nederland gerechtigd een audit bij een Innamepunt uit te voeren. Een audit beperkt zich tot
aangelegenheden met betrekking tot de inname van Statiegeld en kan onder andere bestaan uit
een onderzoek naar de RVM zelf, de naleving door het Innamepunt van de Reverse Vending
Machine Vereisten, de operationele gang van zaken met betrekking tot de inname van
Statiegeldflessen en de administratie van het Innamepunt verband houdende met de inname
van Statiegeldflessen. Statiegeld Nederland kondigt een audit tijdig (minimaal 24 uur van te
voren) aan.

3.

Op eerste verzoek van Statiegeld Nederland zal een Innamepunt Statiegeld Nederland inzage
verschaffen in de door het Innamepunt gevoerde administratie met betrekking tot de inname
van Statiegeldflessen.
9.3 Niet-nakoming

4.

In het geval Statiegeld Nederland fraude en/of onvolkomenheden constateert op basis van een
audit en/of inzage in de administratie en/of anderszins, staat het Statiegeld Nederland vrij een
financiële sanctie toe te passen die Statiegeld Nederland passend acht. Een financiële sanctie als
bedoeld in de vorige volzin bedraagt maximaal het bedrag aan Handlingfee en Statiegeld
waartoe het betreffende Innamepunt over het gehele kalenderjaar waarin de fraude en/of
onvolkomenheid heeft plaatsgevonden, gerechtigd is.

5.

Onverminderd het bepaalde in alinea 4 hiervoor heeft Statiegeld Nederland de bevoegdheid de
Inname-Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot
enigerlei vergoeding van schade en/of kosten gehouden te zijn en middels een schriftelijke
kennisgeving aan het Innamepunt en onverminderd haar overige rechten op grond van de wet
en/of het Beleid Innamepunten indien het Innamepunt haar verplichtingen uit hoofde van de
Inname-Overeenkomst en/of het Beleid Innamepunten niet nakomt en het Innamepunt, na een
schriftelijke ingebrekestelling door Statiegeld Nederland, in verzuim verkeert.
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10.0

Bezwaar

10.1 Bezwaar
1.

Een Innamepunt kan i) binnen veertien dagen na ontvangst van een Creditnota Statiegeld
schriftelijk bezwaar maken tegen de daarin vastgestelde en door het Innamepunt te ontvangen
bedragen aan Statiegeld en/of Handlingfee en ii) binnen veertien dagen na berichtgeving door
Statiegeld Nederland van ontbinding van de Inname-Overeenkomst als bedoeld in paragraaf 9.3
onder alinea 5 van dit Beleid Innamepunten schriftelijk bezwaar maken tegen deze ontbinding.

2.

Een na afloop van de termijn ingediend bezwaarschrift wordt niet in behandeling genomen,
tenzij de termijnoverschrijding verschoonbaar is.

3.

Statiegeld Nederland neemt een beslissing op een ingediend bezwaarschrift, in beginsel uiterlijk
3 maanden na ontvangst van het bezwaarschrift. Als het niet mogelijk is om binnen deze termijn
een uitspraak te doen, spreekt Statiegeld Nederland in overleg met de indiener van het
bezwaarschrift een andere termijn af.
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