Factsheet sportverenigingen
Vanaf 1 juli 2021 is er statiegeld op kleine petflessen ingevoerd. Omdat sportlocaties vaak water en frisdranken
in plastic flessen verkopen, heeft dit waarschijnlijk ook voor jullie impact. Goed om te weten dat sportlocaties
niet verplicht zijn om flessen in te nemen en statiegeld uit te betalen; sportlocaties vallen onder de vrijwillige
innamepunten. Wanneer een sportvereniging flesjes gaat innemen, kan zij de opbrengst van het statiegeld ten
gunste van de eigen vereniging laten vallen of aan een erkend goed doel doneren. Bovendien levert deze
gescheiden inzameling een vermindering van kosten en volume van het restafval.
Algemeen
Vanaf 1 juli 2021 is het statiegeldsysteem op petflessen van frisdranken en waters veranderd.
De veranderingen op hoofdlijnen:
• Er zit € 0,15 statiegeld op kleine petflessen van frisdranken of waters (niet sap, zuivel of
siroop).
• Grote flessen blijven vallen onder het systeem met € 0,25 statiegeld.
• Flessen hebben een nieuwe EAN-code & statiegeldfleslogo op het etiket gekregen.
Donatiebak & communicatiemateriaal
Voor sportverenigingen met minstens 200 leden stelt Statiegeld Nederland kosteloos een
donatiebak en communicatiemateriaal beschikbaar. Afhankelijk van de grootte van de
vereniging zijn er één (tussen de 200-1000 leden) of twee (vanaf 1000 leden)
minicontainer(s) en campagnepakket(ten) kosteloos te bestellen. Het campagnepakket
bestaat uit drukwerk en digitaal materiaal waarmee de sportvereniging duidelijk kan
communiceren dat er ingezameld kan worden.
Het proces
Wilt u uw vereniging aanmelden? Volg dan de onderstaande stappen:
1. Registreer u online als innamepunt bij Statiegeld Nederland via
https://statiegeldnederland.nl/registratie-innamepunten/.
2. Na registratie ontvangt u binnen ca. twee weken een bevestigingsmail met een
unieke code en een link naar de bestelsite, waar de donatiebak en het
communicatiemateriaal besteld kunnen worden.
3. Na het ontvangen van de code kunt u het materiaal bestellen. In de
orderbevestiging wordt vermeld wanneer de materialen geleverd worden. De
minicontainer en het communicatiemateriaal worden apart van elkaar geleverd.
Retourlogistiek en creditering
De flesjes die uw locatie inzamelt, verzamelt u in de hiervoor bestemde bags. De bags met
bijbehorende sluitstrips zijn via de grossier te bestellen. Let erop dat u het juiste formaat
besteld, zie download ‘bag specificaties’. De bags zegelt u d.m.v. een sluitstrip voorzien van het
klant specifieke label. Op het label staat een barcode die correspondeert met de locatie.
Zodoende weet Statiegeld Nederland van wie de flessen afkomstig zijn en met wie er afgerekend
kan worden. Wanneer uw grossier producten komt afleveren op locatie, neemt hij de zak met
flessen retour. De grossier vervoert dan de bags naar ons telcentrum, hoelang dit duurt kan per
grossier verschillen (wij hebben hier geen zicht op). Zodra de bags zijn geteld in ons telcentrum,
ontvangt u de week daarop per post een factuur en per mail een overzicht van alle ingeleverde
flessen. Vervolgens wordt het geld ca. twee weken later gestort.

