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Gebruikte afkortingen
I.
P/I = producent/ importeur
II.
OOH = Out-of-Home
III.
HF = Handling Fee, kostenreflectieve vergoeding voor verplichte inzamelpunten
IV.
SN = Statiegeld Nederland
V.
VBR = Vergoeding Behandeling Retouremballage
VI.
SRN = Stichting Retourverpakkingen Nederland
VII
UO = Uitvoeringsorganisatie
VIII.
RVM = reverse vending machine, een automaat dat gebruikte drankverpakkingen en bierkratten accepteert en
geld/bon teruggeeft aan de consument.
VIII.
EAN = European Article Numbering, een unieke cijfercombinatie waarmee een voorwerp op basis van een Europees
systeem wordt geïdentificeerd. Ook vaak barcode of streepjescode genoemd.
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1. ALGEMEEN
Op 1 juli 2021 gaat een nieuw statiegeldsysteem in. Vanaf dat moment wordt € 0,15 statiegeld geheven op kleine plastic
flessen van frisdranken en waters. Omdat het volume toeneemt, komen er meer innamepunten voor de kleine en grote
flessen. Je kunt statiegeldflessen inleveren bij supermarkten en op steeds meer andere plekken zoals tankstations langs de
snelweg. Dit zijn verplichte innamepunten en daar krijg je je geld terug. Deze verplichte innamepunten bepalen zelf hoe ze
innemen (handmatig of machinaal, met of zonder compacteerder) en ontvangen een kostenreflectieve handlingvergoeding.
Bij andere (vrijwillige) innamepunten is dat niet altijd zo. Daar kan het statiegeld gedoneerd worden aan een goed doel.
Bovendien zijn er innamepunten waar je beide opties hebt.
1.1. Wat verandert er vanaf 1 juli 2021 in het statiegeldsysteem voor plastic flessen water en frisdranken?
Het statiegeldsysteem wijzigt op 1 juli 2021. Dit zijn de veranderingen op hoofdlijnen:
•
Er wordt € 0,15 statiegeld geheven op kleine plastic flessen van frisdranken en waters (niet van sap, siroop en
zuivel). Grote flessen blijven onderdeel van het systeem (€ 0,25 statiegeld).
•
De etiketten krijgen nieuwe EAN-codes én een statiegeldlogo.
•
Er komen méér inzamelpunten, zowel verplichte als vrijwillige.
•
Het wordt een open inleversysteem: de consument kan inleveren bij alle innamepunten. Het maakt niet uit waar hij
of zij de fles gekocht heeft.
•
De (nieuwe) uitvoeringsorganisatie is Statiegeld Nederland.

•

•
•
•
•
•

1.2. Wat zijn de veranderingen in de productgroep?
De grote en kleine plastic flessen van frisdranken en waters krijgen een nieuwe EAN-code. Indien een P/I de EAN-code
niet kan (laten) aanpassen, gelden er andere tarieven. Door het heffen van 120% statiegeld en producenten
bijdrage, wordt het risico neergelegd bij de P/I. Dit sluit aan bij de (financiële) verantwoordelijkheden die de wet aan
de P/I oplegt.
Op de etiketten komt een statiegeldlogo.
De consument betaalt vanaf 1 juli 2021 € 0,15 statiegeld voor een kleine plastic fles.
De emballagewaarde van € 0,15 voor kleine flessen moet worden opgenomen in het kassasysteem.
Er moet ruimte worden vrijgemaakt in het magazijn voor de retourstroom, en de logistieke stroom moet in
samenwerking met de grossier worden aangepast.
Vanaf 31 december 2022 wordt er ook statiegeld geheven op blik. Op dit moment wordt onderzocht hoe dat systeem
het best vormgegeven kan worden. Daarom is het nog niet meegenomen in deze uitrol.

1.3. Wanneer stromen de petflessen met nieuwe EAN-codes in?
De nieuwe EAN-codes stromen op twee momenten in:
1. Grote flessen met nieuwe EAN-code stromen vanaf 1 april 2021 in.
2. Kleine flessen met nieuwe EAN-code stromen vanaf 1 juni 2021 in.
Na 1 juli mogen producenten geen flessen van frisdranken en waters op de markt brengen zonder statiegeld.
1.4. Kan ik na 1 juli 2021 nog plastic flessen verkopen met oude EAN-codes en zonder nieuw statiegeld logo?
Vanaf 1 juli 2021 mogen producenten/importeurs geen kleine plastic flessen zonder statiegeld meer uitleveren. De flessen
die verder in de keten staan mogen worden (uit)verkocht. Dus ook de flessen die nog op voorraad bij Retail DC’s of
verkooppunten staan.
1.5. Ik wil kleine petflessen met statiegeld al voor 1 juni 2021 verkopen, mag dat?
Nee, u kunt geen kleine plastic flesjes met statiegeld voor 1 juni verkopen. De retailers hebben vanaf 1 juni 2021 de RVM
(Reverse Vending Machines) ingericht op herkenning/scanning op EAN-code en vorm van de flesjes. Vanaf 1 juni 2021 kan de
consument statiegeld op kleine plastic flesjes terugkrijgen.
1.6. Mag ik kleine petflessen met statiegeld verkopen aan de consument voor 1 juli 2021?
Ja, dit mag. Tussen 1 juni (wanneer de instroom van de nieuwe verpakkingen start) en 1 juli (wanneer het statiegeldsysteem
van start gaat) is een overgangsperiode.
1.7. Tot wanneer kan de consument de oude grote plastic flessen inleveren?
De consument kan deze op lange termijn inleveren.

info@statiegeldnederland.nl
www.statiegeldnederland.nl

1.8. Wanneer start de campagne om de consument te informeren en hoe zal deze campagne eruit gaan zien?
Eind mei 2021 start de PR-campagne, vanaf 1 juni zijn de campagne uitingen zichtbaar op de winkelvloer en op 1 juli start de
mediacampagne om de consument te informeren over de veranderingen in het statiegeldsysteem.
Om consumenten en medewerkers van innamepunten te informeren over alle veranderingen rond statiegeld, is een
landelijke campagne ontwikkeld door Statiegeld Nederland. Via een digitale link is het campagne materiaal te downloaden
https://we.tl/t-Iz9yazR5IX. Deze toolkit zal bestaan uit algemene campagnebeelden en bestanden die zijn aan te passen
aan de specifieke huisstijlwensen en boodschap van de verschillende partners.
Aan alle partners in het statiegeldsysteem wordt een actieve hulp gevraagd in het uitdragen van de boodschap, via eigen en
ingekochte middelen.
1.9. Komen er sancties vanuit SN bij geconstateerde telverschillen of vervuiling van PET?
Voor meer informatie zie het bestand m.b.t. het beleid innamepunten (op te vragen bij Statiegeld Nederland).
2. INNAMELOCATIES
2.1. Ben ik verplicht om plastic flessen in te nemen?
Verplichte innamepunten zijn grote supermarkten (>200m2), bemande tankstations langs de snelweg en steeds meer
bemande treinstations. Zij moeten plastic flessen verplicht gaan innemen en statiegeld terugbetalen.

2.1. Mag ik vrijwillig statiegeldflessen innemen?
Je mag vrijwillig statiegeldflessen innemen als je niet hoort tot een van de volgende groepen: grote supermarkten (>200m2),
bemande tankstation langs de snelweg of bemande treinstation. Andere in- en verkopers van kleine flessen frisdrank en
water, zoals universiteiten, sportclubs en evenementen, kunnen ervoor kiezen om vrijwillig statiegeldflessen in te zamelen
2.2. Hoe moeten verplichte innamepunten flessen innemen?
De flessen kunnen handmatig worden ingenomen of via een RVM.
2.3. Hoe moeten vrijwillige innamepunten flessen innemen?
Er zijn drie manieren waarop vrijwillige innamelocaties flesjes kunnen innemen:
•
Inzamelen via een donatiebak; vrijwillige innamepunten kunnen inzamelen via een donatiebak en de opbrengst van
het statiegeld doneren aan een erkend goed doel (CBF.nl of Anbi.nl) naar keuze.
•
Handmatige inname en statiegeld retour geven aan consument; een vrijwillig innamepunt mag ook handmatig
innemen en al dan niet € 0,15 retour geven aan de consument. Een vrijwillig innamepunt is niet verplicht statiegeld
terug te betalen.
•
Inname via een RVM en statiegeld retour geven aan consument; bij een grote stroom flessen kan een vrijwillig
innamepunt machinaal innemen en € 0,15 retour geven aan de consument. Een vrijwillig innamepunt is niet
verplicht statiegeld terug te betalen. Het innamepunt draagt zelf de kosten voor een Reverse Vending Machine,
maar krijgt wel een kostenreflectieve handlingvergoeding per fles (€ 0,0202 voor een grote en € 0,0293 voor een
kleine fles).
2.4. Moet mijn RVM aan bepaalde eisen voldoen?
Dit staat beschreven in de Vereisten Reverse Vending machines. Deze is te vinden onder ‘Downloads’ op de website.
2.5. Mag ik niet-statiegeldflessen aannemen?
Plastic niet-systeemflessen van frisdranken of waters kunt u wel aannemen en retour sturen naar Statiegeld Nederland. Dit
kan goed verwerkt worden. U krijgt er echter geen statiegeld of andere vergoeding voor uitgekeerd.
2.6. Hoe verkrijgen innamelocaties bags, sluitstrips, labels?
Bags en sluitstrips zijn verkrijgbaar via CCEP. Labels worden geleverd door Statiegeld Nederland en automatisch aangevuld.
Voor retailers met een eigen verwerkingsinstallatie gaat dit wijzigen. Hier komt een ander varianten zakken voor beschikbaar.
De wijze van bestellen is nog niet bekend. Zodra we dit weten, voegen we dat toe aan dit overzicht.
Bags die verkregen worden via SNL en voorzien zijn van statiegeld, dienen altijd retour te gaan naar SNL i.v.m. recycling.
Informatie over de gegevens van CCEP kunt u vinden op de website van CCEP (https://cocacolavoorondernemers.nl/contact)
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Statiegeld Nederland (www.statiegeldnederland.nl),
onder andere over het nabestellen van labels.
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2.7. Welke varianten bags komen er?
Er zijn drie verschillende maten beschikbaar:
1. Big bags (800 liter)
2. Small bags (240 liter)
3. Mini bags (120 liter)
Overige zakspecificaties vind je in onderstaand schema:
Reguliere Big Bag op basis van close loop materiaal
Art. Nr. CCEP
427659
Afmetingen:
135 cm x 250 cm
Omtrek:
270 cm
Straal:
43 cm
Diameter:
86 cm
Hoogte:
240 cm
Bodem:
68 cm
Volume (ltr) bruto:
1392
Volume (ltr) netto:
800
Materiaal:
closed loop materiaal
Sluitstrips:
25 per doos (1 bundel)
Aantal zakken per rol:
4
Aantal rollen per doos:
6 (24 zakken)
EAN code rol:
n.a.
EAN code doos:
8717774140017
Levering:
Per volle vrachtwagen aan CCE te Dongen,
facturatie en bestellingen via CCE
Reguliere Small Bag op basis van close loop materiaal
Art. Nr. CCEP
427670
Afmetingen:
115 cm x 140 cm
Omtrek:
230 cm
Straal:
37 cm
Diameter:
73 cm
Hoogte:
140 cm
Bodem:
60 cm
Volume (ltr) bruto:
589
Volume (ltr) netto:
233
Materiaal:
closed loop materiaal
Sluitstrips:
2 x 25 per doos (2 bundels)
Aantal zakken per rol:
5
Aantal roller per doos:
9 (45 zakken)
EAN code rol:
n.a.
EAN code doos:
8717774140024
Levering:
Per volle vrachtwagen aan CCE te Dongen,
facturatie en bestellingen via CCE
Nieuwe Mini Bag op basis van close loop materiaal
Art. Nr. CCEP
283795
Afmetingen:
80 cm x 110 cm
Omtrek:
160 cm
Straal:
25 cm
Diameter:
51 cm
Hoogte:
110 cm
Bodem:
40 cm
Volume (ltr) bruto:
224
Volume (ltr) netto:
128,76086
Materiaal:
closed loop materiaal
Sluitstrips:
6 x 25 per doos (6 bundels)
Aantal zakken per rol:
12
Aantal roller per doos:
12 (144 zakken)
EAN code rol:
4014100557148
EAN code doos:
4014100057143
Volume:
circa 1.750 dozen per jaar (252.000 zakken)
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-

Startdatum:
Levering:

14 juni 2020
Per volle vrachtwagen aan CCE te Dongen,
facturatie en bestellingen via CCE

NB: organisaties die eigen (big) bags inzetten en deze niet afvoeren naar een locatie van Statiegeld Nederland zijn vrij in de
keuze van formaat en kwaliteit.

2.8. Voor welk type donatiebak kun je welke bag gebruiken?
Mini container: small bag
Donatiebak: mini bag
Petman: small bag
2.9. Hoeveel flessen kunnen er worden verzameld in de bags?
In de big bags kunnen 630 kleine of 230 grote flessen worden verzameld.
De small bags hebben ruimte voor 200 kleine of 70 grote flessen.
In de mini bags passen 100 kleine of 35 grote flessen.
In de zakken mogen kleine en grote flessen bij elkaar ingezameld worden.
2.10.
Moet/kan de retailer zelf een keuze maken welk type bag hij bestelt?
Het verkrijgen van een bepaald type Bag is niet gekoppeld aan de gekozen of geregistreerde innamemethode. De retailer kan
zelf kiezen wel type bag zij nodig hebben voor het inzamelen van de flessen.
2.11.
Komt er een speciaal label voor zakken met gecompacteerde flessen?
Nee, het klantnummer maakt het onderscheid.
2.12.
Blijft er statiegeld zitten op de bags?
Ja, als de bags worden besteld bij Statiegeld Nederland blijft het statiegeld €1,- per bag. N.B. Als er bags bij SN worden
besteld voor de afvoer naar een eigen DC operatie (tellen sorteren verbalen) dan wordt er geen statiegeld geheven.
2.13.
Waar zijn bags te verkrijgen door innamelocaties?
Indien u bags met flessen retour stuurt naar Statiegeld Nederland kunt u deze te bestellen bij:
CCEP (https://cocacolavoorondernemers.nl/contact)
Coca-Cola European Partners Nederland B.V.
Marten Meesweg 25J
3068 AV Rotterdam
Receptie: 010-2455400
Contact Center: 010-2456900
Indien u beleverd wordt door een Groothandel kunt u via hen de bags betrekken

2.14.

Hoe houden we de database met innamelocaties compleet i.v.m. aanlevering labels en de
handlingvergoeding (HF)?
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de huidige database van SRN. Deze data worden overgezet naar Statiegeld
Nederland. Bovendien melden alle innamepunten en producenten zich aan via de portal van Statiegeld Nederland waarmee
de juiste gegevens worden verzameld. Mutaties kunnen doorgegeven worden aan de administratie van Statiegeld Nederland,

2.15. Hoe houden we de database voor de verwerkingsinstallaties actueel?
Statiegeld Nederland maakt update-bestand en stelt dat ter beschikking aan de retailers. De retailers zijn zelf
verantwoordelijk voor de tijdige upload.
2.15.1. Hoe zit het met het aanmelden van nieuwe flessen?
Dit is de verantwoordelijkheid van de producent.
2.15.2. Hoe zit het met wijzigingen in EAN, vorm en gewicht?
Dit is de verantwoordelijkheid van de producent.
2.15.3. Wie heeft regie op instroom van QR-codes?
De merkeigenaar is verantwoordelijk.
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Statiegeld Nederland gebruikt de EAN-code om de flessen te identificeren. Hier zijn de RVM’s, telmachines en administratie
op gebaseerd. Partijen die over willen stappen naar het gebruik van QR-codes zullen eerst in de markt moeten kijken in
hoeverre er nog oude generaties RVM’s in gebruik zijn; deze kunnen namelijk geen QR-code scannen. Afhankelijk daarvan zal
invoering (en dekking van kosten) bepaald moeten worden.

2.16.

Hoe wordt omgegaan met technische storingen, waarbij de data van ingenomen flessen niet direct is
gemeld aan de Statiegeld Nederland, maar wel achteraf door de RVM-leverancier wordt zeker gesteld en
gerapporteerd?
Dit geldt voor RVM met compactor en telmachines in het DC. RVM’s dienen een buffercapaciteit voor data te hebben om zo
op een later moment de data alsnog door te kunnen geven (Zie ook Interface protocol, op te vragen bij Statiegeld
Nederland). Meer informatie m.b.t. de RVM vind je in de Vereisten Reverse Vending machines onder ‘Downloads’ op de
website.

2.17.

Hoe zorgen we voor een goede/duidelijke communicatie voor klanten m.b.t. het nieuwe
statiegeldsysteem?
Eind mei 2021 start de PR-campagne, vanaf 1 juni zijn de campagne uitingen zichtbaar op de winkelvloer en op 1 juli start de
mediacampagne om de consument te informeren over de veranderingen in het statiegeldsysteem.
Om consumenten en medewerkers van innamepunten te informeren over alle veranderingen rond statiegeld, is een
landelijke campagne ontwikkeld door Statiegeld Nederland. Via deze digitale link is het campagne materiaal te downloaden,
https://we.tl/t-Iz9yazR5IX. Deze toolkit zal bestaan uit algemene campagne beelden en uit bestanden die zijn aan te
passen aan de specifieke huisstijlwensen en boodschap van de verschillende partners.
Aan alle partners in het statiegeldsysteem wordt een actieve hulp gevraagd in het uitdragen van de boodschap, via eigen en
ingekochte middelen.

2.18.
Hoe wordt aan de klant duidelijk gemaakt dat er sprake is van een overgangstermijn?
Hiervoor is aandacht in de PR en mediacampagne. Ook is het belangrijk dat medewerkers op de hoogte zijn van de
veranderingen op hoofdlijnen. We zullen er helaas niet aan ontkomen dat er wat vragen komen in deze periode.
2.19.
Kunnen we met alle innamepunten 1 beleid voeren t.a.v. niet te accepteren verpakkingen.
Om statiegeld terug te kunnen betalen moet de statiegeldfles niet beschadigd zijn en moet de EAN goed leesbaar zijn.
Naast de flessen die geaccepteerd worden door het statiegeldsysteem van Statiegeld Nederland zijn er nog meer plastic
flessen op de Nederlandse markt. We onderscheiden verschillende groepen niet-systeem flessen van plastic;
1.
Flessen van vruchtensappen
2.
Flessen van zuivelproducten
3.
Flessen van siropen
4.
Kleine plastic flessen van voor 1 juni 2021 (niet-statiegeld plichtig)
5.
Kleine plastic flessen verkocht in het buitenland (met andere EAN-code dan in NL)
6.
Grote plastic flessen verkocht in het buitenland (met andere EAN-code dan in NL)
Al deze flessen zijn niet-statiegeld plichtig. Om onderscheid te maken tussen deze en de statiegeld plichtige flessen is de
EAN-code leidend. Tevens wordt het statiegeld logo verplicht. Er wordt naast de toets op EAN-code door een reverse vending
machine ook getoetst op vorm en gewicht.
Om de klant tegemoet te komen en om geen discussies te krijgen met de klant, kunnen innamepunten ook de water en
frisdrank flessen gaan innemen uit de categorieën 4, 5 en 6 en inleveren bij Statiegeld Nederland. Voor deze flessen ontvangt
het innamepunt geen statiegeld en handlingvergoeding.
Als een innamepunt met Reverse Vending Machine niet-systeem flessen gaat innemen, dan kan dat als volgt;
•
Het innamepunt laat de fles doorgaan in de Reverse Vending Machine (deze dient hiervoor geprogrammeerd te
worden) en de klant krijgt de melding; “geen statiegeldfles”.
•
De niet-systeem fles komt op de sorteertafel.
•
De medewerker emballage voert de flessen uit categorie 1 t/m 3 juist af (plastic afval).
•
De medewerker emballage voegt handmatig de flessen uit categorie 4 t/m 6 toe aan de big bag.
Als een innamepunt zonder RVM niet-systeem flessen gaat innemen, dan kan dat op de volgende manier:
•
Medewerker die fles handmatig inneemt, neemt fles aan en meldt aan de klant dat de fles geen statiegeldfles is (te
herkennen aan logo of middels scannen van EAN-code).
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•

Medewerker checkt bij welke categorie de fles hoort en deponeert de fles in de Statiegeld Nederland-bag dan wel
in de juiste afvalstroom.
Klant ontvangt geen statiegeld voor de niet-systeem fles. Innamepunt ontvangt geen statiegeld en
handlingvergoeding voor de niet-systeemfles die retour gaat naar Statiegeld Nederland.

•

Een innamepunt kan ook besluiten niet-systeemflessen te weigeren. Het is dan verstandig een goede afvalbak te plaatsen bij
de Reverse Vending Machine of vlak bij het innamepunt.
Statiegeld Nederland houdt zich het recht voor om corrigerend op te treden zodra er “vervuild” materiaal en/of niet juiste
flessen wordt aangeboden aan Statiegeld Nederland.

2.20.

Is er een centrale afspraak over wel/niet coulance bij ontbreken of beschadiging of is een keuze
instelling van de RVM's mogelijk om wel/geen coulance te bieden?
Zie 2.19, dit is een keuze van het individuele innamepunt.

2.21.
Is het verplicht om met dop in leveren?
Nee niet verplicht, maar wel gewenst. Het materiaal kan ook herbruikt worden en zo voorkomen we dat de fles in de natuur
terecht komt of wordt verbrand in het afvalproces.
2.22.
Wat moeten winkels doen die tussen 1 juli 2021 en bijv. 1 september 2021 verbouwd worden?
Deze winkels, indien voorzien van een RVM zonder barcodereader, kunnen nog steeds flessen innemen. Maar zij
voldoen niet aan de kaders van het nieuwe statiegeldbeleid. Deze innamepunten lopen daardoor het risico,
omdat ze in dit geval nog steeds innemen op vorm, dat er statiegeld uitgekeerd wordt aan klanten voor flessen
die niet tot het systeem behoren. Ook krijgt deze retailers vanuit SN geen vergoeding en statiegeld voor de niet
systeemflessen die zijn ingenomen.
3.

PRODUCT

3.1. Welke flessen vallen onder het statiegeldsysteem?

Alle kunststofflessen van frisdrank en waters die in Nederland met statiegeld worden verkocht. Zie ook
https://statiegeldnederland.nl/app/uploads/2020/11/Bijlage-EU-vruchtensappenrichtlijn.pdf

3.2. Aan welke eisen moeten statiegeldflessen voldoen?
Bij het inleveren van de plastic flessen is het belangrijk dat het statiegeldfleslogo op het etiket staat en de barcode goed te
scannen is. Bovendien is het fijn als de dop erop zit, omdat ook de dop kan worden hergebruikt. Daarnaast moet de fles
onbeschadigd zijn. Flesjes waar je statiegeld voor betaalt, herken je aan het statiegeldfleslogo. Van deze flesjes kun je het
statiegeld terugkrijgen door het flesje in te leveren. Tevens dienen de flessen bekend te zijn bij Statiegeld Nederland
(producenten verantwoordelijkheid)
3.3. Welke flessen vallen niet onder het statiegeldsysteem?
Plastic flessen van sap, zuivel en siroop worden niet ingezameld via het statiegeldsysteem.
4.

RETOURENCENTRA

4.1. Hoe certificeren we verwerkingsinstallaties (voor aanschaf/tijdens gebruik (kalibreren)?
Verwerkingsinstallaties worden gecertificeerd door KPMG conform de vereisten van RVM. Zie vereisten Reverse Vending
Machines onder ‘Downloads’ op de website.
4.2. In welk format worden databestanden vanuit de verwerkingsinstallatie met getelde hoeveelheden per big bag

aangeleverd aan de stichting?
Zie interface document, welke is op te vragen bij Statiegeld Nederland.

4.3. Met welke frequentie vindt communicatie van deze bestanden plaats?
De organisatie dient hiervoor een op een afspraken te maken met Statiegeld Nederland. Voor meer informatie zie het
Interface document, welke is op te vragen bij Statiegeld Nederland.
4.4. Hoe regisseren we de afvoer van balen naar recycler?
Statiegeld Nederland is verantwoordelijk voor het (laten) afvoeren van transparante en bonte balen naar recycler(s). We
zullen proberen om transparant en bonte balen gelijktijdig op te halen, maar altijd op basis van full truck load (FTL). Wanneer
er sprake is van een gemengde vracht, dan moeten de bonte balen als laatste worden geladen.
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Het is ons streven om voor ieder DC een vaste bestemming te bepalen op een vast ritme. Als Statiegeld Nederland willen we
een kopie van de vrachtbrief en van de weegbrief ontvangen voor onze administratie en controles. Bovendien dienen de
balen in lijn te zijn met de specificaties zoals opgenomen in ons beleid.

4.5. Zijn er vereisten aan de zwaarte en vorm van balen?
Alle balen worden geaccepteerd. Richtlijn v.w.b. specs worden gecommuniceerd. Belangrijk is dat een full truck load
minimaal 20.000 kg aan PET (in balen) bevat.
4.6. Hoe richten we de processen in voor partijen die onder verschillende scenario’s innemen?
Output is belangrijk voor SN. Daarop wordt het transport en de HF gebaseerd.
4.7. Mogen bags mee geperst worden met flessen?
Nee, deze mogen niet mee geperst worden bij de flessen. Afvoer van deze bags is verantwoordelijkheid van de betreffende
inzamelende partij. Bags afkomstig van Statiegeld Nederland (met statiegeld erop) dienen retour gestuurd te worden aan SN.
4.8. Wat zijn de tarieven voor het niet inleveren van PET?
Is niet toegestaan. PET is eigendom van producent/importeur, wordt afgevoerd door Statiegeld Nederland.
4.9. Hoe wordt het volume (in tonnage) bepaald waar de producenten recht op hebben?
Volume (gewicht) wordt bepaald aan de hand van de, per EAN, ingenomen aantallen flessen vermenigvuldigt met het
gewicht van de aan deze EAN gekoppelde lege fles.
4.10.

Kunnen retailers zelf afspraken maken met leveranciers om rechtstreeks PET volume af te dragen, of zal
er altijd sprake van verrekening zijn?
Dit loopt via de uitvoeringsorganisatie. Afspraken kunnen door Producent gemaakt worden met Recycler. Retailers die in hun
rol als merkeigenaar het recht op materiaal hebben overgenomen van hun afvuller worden eigenaar van hun deel van het
ingenomen materiaal en kunnen dit (bij voldoende volume, >80.000 kg/ jaar) zelf (onder regie van SN) afvoeren naar een
recycler van haar keuze.

4.11.
Hoe gaan we om met retailers die deels gesorteerd en deels niet gesorteerde PET aanleveren?
Als men terug levert aan Statiegeld Nederland is het niet toegestaan om ongesorteerde PET balen aan te leveren. De twee
stromen die zijn toegestaan zijn bond PET en transparant PET.
5.

AFVOER BIG BAGS VANAF RETOURCENTRUM

5.1. Door wie worden de big bags opgehaald bij het retourcentrum?
Deze bags worden opgehaald door de producent/ importeur. De P/I neemt na de levering de bags met lege flessen mee
retour naar Statiegeld Nederland.
5.2. Hoe vaak per week worden de big bags opgehaald?
De big bags worden opgehaald tijdens elke reguliere levering.
5.3. Kan ik een onbalans rit aanvragen?
Indien de maximum opslagcapaciteit overschreden wordt, kan er voor een volle vracht een onbalans rit worden aangevraagd.
Indien u een onbalans rit aanvraagt voor 14:00 uur, zal het binnen 24 uur worden afgehandeld. Een onbalans rit kan
aangevraagd worden bij Statiegeld Nederland middels email. Op de website zal binnenkort het e-mailadres bekend gemaakt
worden.
5.4. Hoe worden de onbalans stromen, welke ongetwijfeld zullen toenemen, in de toekomst gemanaged?
Statiegeld Nederland zal deze stromen coördineren. Er is een dedicated transporteur voor deze onbalans stromen.
6.

TEL-/SORTEERCENTRA

6.1. Hoe bepalen we hoeveel capaciteit we op welk moment nodig hebben?
Dit wordt bepaald aan de hand van door Retailers en OOH opgegeven volumes.
6.2. Wat is de meest optimale telcapaciteit?
We gaan voorlopig werken met 2 telcentra.
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6.3. Wie gaat deze centra/ dit centrum operationeel aansturen?
Kuehne Nagel (zolang het contract loopt).
6.4. Kan een retailer ad hoc alsnog (voor een deel) gebruikmaken van telcentrale tijdens transitiefase?
Dit wordt uitgelegd in het worstcasescenario, welke zijn opgegeven door de Retailers op 31/10/2020 tijdens de
bestuursvergadering. Er kan dus niet ineens extra volume via het telcentrum worden afgevoerd.
7.

FINANCE/ EDI

7.1. Wat wordt de betalingstermijn voor uitkeren statiegeld en fee aan innamelocaties?

De betalingstermijn blijft vooralsnog gelijk aan de betalingstermijn van SRN.

7.2. Op welke grondslag dragen producenten en importeurs statiegeld af aan de stichting?
Producenten en importeurs moeten bij Statiegeld Nederland opgeven hoeveel producten zij op de markt gebracht hebben.
Op basis hiervan dragen zij statiegeld en producentenbijdrage af.
7.3. Is de HF Btw-plichtig?
Ja, de HF is Btw-plichtig.
7.4. Wat is het moment dat de producentenbijdrage (en de afdracht van het statiegeld) dient te worden betaald (voor

private label). Is dit het moment van goederenontvangst?
Dit wordt uitgelegd in de Q&A voor de producenten en importeurs.
https://statiegeldnederland.nl/app/uploads/2021/03/QA-producenten_importeurs-febr-2021.pdf

7.5. Kan deze afdracht direct worden gecompenseerd met de statiegeld en handelingsvergoeding?
Nee, dit kan niet omdat dit aparte factuur stromen zijn.
7.6. Hoe wordt bij de retailers de volledigheid van de afdracht van het private label gecontroleerd?
Dit wordt gecontroleerd via cross checks met ingeleverd volume, tevens een accountantsverklaring.
7.7. Hoe gaat alles in de overgangsfase lopen? Wanneer beide PET (oud en nieuw) nog in omloop zijn?
Officieel start het nieuwe statiegeldsysteem op 1 juli 2021. Er zal echter een overgangssituatie zijn tussen 1 juni en 1 juli.
Vanaf 1 juni moet:
• Al statiegeld afgerekend worden bij flessen met de nieuwe EAN-codes;
• Statiegeld terugbetaald kunnen worden;
• De fles retour genomen kunnen worden.
7.8. Kan deze afdracht direct worden gecompenseerd met de statiegeld en handelingsvergoeding?
Nee, deze afdracht kan niet direct worden gecompenseerd met de statiegeld en handelingsvergoeding, want dit zijn aparte
factuur stromen.
7.9. Hoe gaat alles in de overgangsfase lopen? Wanneer beide PET (oud en nieuw) nog in omloop zijn?
De nieuwe EAN-codes stromen op twee momenten in:
1. Grote flessen met nieuwe EAN-code stromen vanaf 1 april 2021 in.
2. Kleine flessen met nieuwe EAN-code stromen vanaf 1 juni 2021 in.
Officieel start het nieuwe statiegeldsysteem op 1 juli 2021. Er zal echter een overgangssituatie zijn tussen 1 juni en 1 juli.
Vanaf 1 juni moet:
•
Statiegeld afgerekend worden bij flessen met de nieuwe EAN-codes;
•
Statiegeld terugbetaald kunnen worden;
•
De fles retour genomen kunnen worden
Oude flessen waarop een statiegeld verplichting zit kunnen ten alle tijden nog ingenomen worden. Deze blijven bekend in de
RVM?
7.10.
Vanaf wanneer kunnen retailers nieuwe PET aankopen?
1 april voor groot PET, 1 juni voor klein PET. SN is vanaf 1 juni actief.
7.11.
Wie gaat de financiële stromen beheren en innen?
Het Afvalfonds Verpakkingen en de Uitvoeringsorganisatie hebben gedeelde verantwoordelijkheid voor de financiële
stromen.
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Vanaf de start van het nieuwe statiegeldsysteem t/m 31.12.2021 gelden de volgende tarieven:
• Kleine statiegeldflessen (tot 1 liter): EUR 1,64 cent + 15 cent statiegeld per fles
• Grote statiegeldflessen (vanaf 1 liter): EUR 1,88 cent + 25 cent statiegeld per fles
Op de tarieven en het statiegeld is geen drempel van toepassing en deze zijn verschuldigd ongeacht of de
producent/importeur daadwerkelijk aan haar wettelijke statiegeldplichten heeft voldaan.
De tarieven van 1,64 respectievelijk 1,88 cent per fles zijn als volgt opgebouwd:
a. Een producentenbijdrage van 1,6 respectievelijk 1,8 cent per fles ter dekking van de kosten van Statiegeld
Nederland (uitvoeringskosten en Netto inzamelingskosten ter dekking van de handlingvergoedingen minus
opbrengsten uit niet ingeleverde Statiegeldflessen)
b. Een bijdrage van 0,04 respectievelijk 0,08 cent per fles ter dekking van de kosten van het Afvalfonds Verpakkingen
(dit betreft vooralsnog enkel een systeembijdrage waarvan de hoogte gemiddeld overeenkomt met de huidige
afvalbeheersbijdrage voor grote statiegeldflessen van 2 cent per kilogram)
De beide componenten a en b worden separaat gefactureerd door het Afvalfonds Verpakkingen op basis van dezelfde
grondslag en aan dezelfde producent/importeur zoals reeds plaatsvindt voor de afvalbeheersbijdrage verpakkingen. De
component b loopt mee in de reguliere kwartaalfacturatie van het Afvalfonds Verpakkingen. De component a zal tezamen
met het van toepassing zijnde statiegeld worden gefactureerd volgens een schema van 4 4 5 weken met toepassing van
automatische incasso. De producent/importeur is gehouden opgave te doen van de statiegeldflessen waarvoor zij
verantwoordelijk is volgens hetzelfde schema van 4 4 5 weken.
De tarieven voor 2022 zullen in het najaar van 2021 worden vastgesteld.

7.12.

Is EDI noodzakelijk? Wat zijn de mogelijkheden voor partijen die niet met EDI werken ten aanzien van
facturatie?
EDI is niet noodzakelijk. Maakt u bij SRN al gebruik van EDI dan blijft het soort bericht hetzelfde. Voor andere partijen is er
een CSV-bestand en papieren factuur beschikbaar. Mocht u als nieuw innamepunt gebruik willen maken van EDI dan kan dit
in de loop van kwartaal 3 ingeregeld worden door Statiegeld Nederland.

7.13.

Wordt er een relatie gelegd tussen de op de markt gebrachte flessen (per artikel) en de ingenomen
flessen inclusief analyse van onlogische volumeverschillen?
Ja, hier wordt een relatie tussen gelegd.

7.14.
Wat is aangifteplicht/ termijn voor betaling statiegeld en producentenbijdrage?
Dit staat in de producenten overeenkomst. https://statiegeldnederland.nl/app/uploads/2021/03/QAproducenten_importeurs-febr-2021.pdf
7.15.

Dient aangifte te worden gedaan op werkelijke aantallen of o.b.v. voorschotten met periodieke
verrekening?
Aangifte dient 1x per periode te worden gedaan max. 5 werkdagen na einde periode op basis van op de markt gebrachte
aantallen.

7.16.
Wie stelt de factuur op?
De factuur wordt opgesteld door SN middels een creditfactuur (deze is gelijk aan SRN).
7.17.
Worden statiegeld en HF’s in één verzamelfactuur vermeld of separate facturen?
Ja, HF en statiegeld wordt op één factuur vermeld.
7.18.

Is er (bij aanvang van nieuwe systeem) voldoende financiële buffer bij Statiegeld Nederland om retailers
conform betalingstermijnen uit te betalen?
Ja, dit is de verantwoordelijkheid van SN.

7.19.
Bij welke organisatie aangifte doen? Via welk portal?
Bij SN via de producenten portal.
7.20.
Welke informatie verwacht de uitvoeringsorganisatie over DC-ontvangsten?
Producent is verantwoordelijk voor registraties in producenten portal. Retailer hoeft in deze niks te doen.
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8.

TRANSITIEPERIODE INSTROOM NIEUWE EAN’s

8.1. Hoe verloopt de creditering van statiegeld en handlingfee indien nieuwe EAN-codes voor 1 juli 2021 de markt

instromen?
Creditering van het statiegeld en de HF’s verloopt tot 1 juni via SRN. Voor de nieuwe EAN’s vervalt de VBR en wordt HF
uitbetaald. Als er Staitegeld flessen worden ingeleverd waarover VBR is betaald wordt deze nog gewoon vergoed.

8.2. Op basis van welke data vindt creditering plaats?
Tel gegevens SN of DC-operatie retailer (het daadwerkelijk geteld aantal ingeleverde flessen). De telgegevens van een week
worden verzameld. De week erna wordt de creditfactuur samengesteld.
8.3. Welke partij is in deze fase aanspreekpartner? SRN of Statiegeld Nederland?
Tot 1 juni is SRN aanspreekbaar, daarna Statiegeld Nederland (de Uitvoeringsorganisatie).
8.4. Mag een retailer tot 1 juli 2021 verpakkingen met nieuwe EAN’s weigeren in te nemen?
Als je start met het verkopen van kleine plastic flesjes met statiegeld, dan dien je ook gereed te zijn om deze in te nemen
(houd er rekening mee dat kleine plastic flesjes niet voor 1 juni op de markt mogen komen).
8.5. Mag een retailer na 1 juli 2021 onbeperkt verpakkingen met oude EAN’s op de markt brengen?
Vanaf 1 juli 2021 mogen P/I geen kleine petflessen zonder statiegeld meer uitleveren. De flessen die verder in de keten staan
mogen worden (uit)verkocht. Dus ook de flessen die nog op voorraad staan bij de grossiers.
Let op: de laatste aanlevering van de flesjes met de oude EAN’s van de leverancier aan de retailer moet zijn op 30 juni 2021.
8.6. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid start nieuwe landelijke database met nieuwe EAN’s?
De verantwoordelijkheid ligt bij de producenten portal/RVM leverancier.
9.

IT

9.1. Wat zijn de exacte eisen aan dataverbindingen tussen telmachines en UO/ leverancier?

Dit staat beschreven in het Interface Document (op te vragen bij Statiegeld Nederland) en de Vereisten Reverse Vending
Machines vereisten (zie onder ‘downloads’ op de website).

9.2. In welk format moet data beschikbaar worden gesteld?
Dit is een maatwerktraject. Voor verdere vragen benader Statiegeld Nederland en zie het Interface Document (op te vragen
bij Statiegeld Nederland)
10. OVERIGE

10.1.
Wie gaat er over de afstemming van de verlaging van Verpakkingenbelasting voor klein PET?
Wet- en regelgeving van het Afvalfonds.
10.2.

Komt er een aanspreek- /afstempunt voor beoordelen of een product wel of geen statiegeld moet
hebben?
Er komt € 0,15 statiegeld op kleine petflessen van frisdranken of waters (niet sap, zuivel of siroop). Zie de EUvruchtensappenrichtlijn voor de wet- en regelgeving hierover. https://statiegeldnederland.nl/app/uploads/2020/11/BijlageEU-vruchtensappenrichtlijn.pdf

10.3.
Komt er geen statiegeld op de plastic flessen van siroop?
Nee, deze categorie is uitgesloten door het ministerie.
10.4.
Zit er statiegeld op kleine PET-verpakkingen van bijv. 100ml?
Ja, daar zit statiegeld op, mits er water of frisdrank in zit. Dit geldt dus ook voor samples.
11. MASTERDATA

11.1.

Welke data moeten wij als retailer uploaden naar Statiegeld Nederland en hoe ontvangen wij de database
met alle product-EAN's van NL en met welk ritme?
Indien u geen P/I bent hoeft u geen data te uploaden. Als er wijzigingen plaatsvinden komt er een nieuwe database die u dan
kunt uploaden. De EAN-data worden verstuurd naar de RVM-leveranciers. De RVM-leverancier zorgt ervoor dat de updates
op de RVM geplaatst worden.
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11.2.

Welke data krijgen wij als retailer van Statiegeld Nederland over A-merkartikelen en PL-artikelen van
andere retailers?
EAN en vorm komt in de RVM/ Telmachine database.
Let op: bij nieuwe artikelen zit hier een concurrentie-aspect in, zowel voor A-merken, als eigen merken.

11.3.
Hoe ontvangen wij deze data en met welk ritme? Via GS1? Hoe gaat dit na livegang bij wijzigingen?
Bij iedere wijziging zal de RVM-leverancier de RVM automatisch updaten. Vandaar dat de RVM machine 24 uur online moet
zijn.
11.4.
Welke masterdata moeten wij als retailer eenmalig uploaden naar SRN over onze PL-artikelen?
Meer informatie kunt u vinden in de uitrolplanning EAN-flow (op te vragen bij Statiegeld Nederland) en de Q&A P/I.
Daarnaast alle data uploaden via de producenten portal. Overige werkwijze is hetzelfde als huidige producenten proces
alleen het aanmelden van de artikelen bij Statiegeld Nederland is nieuw.
https://statiegeldnederland.nl/app/uploads/2021/03/QA-producenten_importeurs-febr-2021.pdf
11.5.
Wat te doen als een artikel toch niet (tijdig) bekend is in onze RVM's op het moment van retourname?
Dit is niet veranderd t.o.v. het huidige proces. Nu is de producent ook verantwoordelijk voor juiste en tijdige data aanlevering
aan de RVM-leveranciers.
11.6.

Wat te doen als masterdata van een artikel toch niet (tijdig) bekend is in onze masterdata op het moment
van levering?
Als u als retailer erachter komt dat een Statiegeld plichtige fles niet geaccepteerd wordt door de RVM en dit ligt aan het feit
dat deze niet in de RVM-database beschikbaar is gemaakt, dan graag dit melden aan Statiegeld Nederland.

11.7.
Hoe ontvangen onze RVM's deze gegevens?
De RVM’s ontvangen de gegevens online. Voor meer informatie zie Vereisten Reverse Vending Machines. Een retailer dient
dit te regelen met de RVM-leverancier.
11.8.
Hoe gaan we om met sample verpakkingen (≤ 100 ml.)?
Een producent die met een sample verpakking wil werken moet ook statiegeld afdragen. Voor meer informatie zie de
Procedure – Inname Niet-Systeem Flessen.
11.9.
Hoe werkt het voor partijen die niet met een EDI (kunnen) werken?
EDI is niet verplicht. Er is ook een CSV of PDF-factuur beschikbaar. De standaard factuur voor SN is de pdf-file deze kan ook
beschikbaar gemaakt worden als CSV. Mocht u toch EDI wensen, dan dient dit kenbaar gemaakt te worden aan de
administratie van SN zij zullen dan tezamen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn.
11.10.
Zijn er reeds al voorlopige berekeningen voor het volume aan blik beschikbaar?
Ja, deze zijn er, maar blik wordt nog niet meegenomen in deze Casus.
11.11.
Wat is de handelingsvergoeding per gekozen methodiek van aanlevering, handeling en transport.
De handlingfee’s zijn vastgesteld door het bestuur. Tabel met de handlingfee’s is op te vragen bij Statiegeld Nederland via
info@statiegeldnederland.nl.
11.12.

Indien een retailer ervoor kiest om de PET-flessen te balen, geldt dan de telling vanuit de RVM, of dient er
voor het balen nog geteld en gesorteerd te worden?
Het telmoment is geldig op het moment dat er gecompacteerd wordt (fles wordt onbruikbaar gemaakt). Dit moment kan
plaatsvinden op meerder plekken in de logistieke keten. Als men ook kiest voor sorteren gebeurt dit voordat de fles verbaald
wordt.

11.13.

Aansluitend heeft een bulk compacter ook een EAN-scan unit, geldt dan deze telling of de telling van de
RVM in het filiaal?
Zie voorgaand antwoord. Moment van onbruikbaar maken is het geldige telmoment.

11.14.
Welke rapportages gaan wij vanuit de uitvoeringsorganisatie verkrijgen?
Rapportages zijn nog niet vastgelegd. Maar zullen overeenkomen met de rapportages die door SRN worden verstrekt.
Retailer houdt altijd inzicht in zijn eigen gegevens.
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11.15.
Wat is het verschil tussen de verwerking van A merken en huismerken.
Iedere producent/ importeur blijft eigenaar van zijn PET-volume. En beslist dan ook wat er met zijn % volume gebeurt
richting de verschillende recyclers.
11.16.
Kunnen supermarkten kiezen om wel of niet te compacteren?
Dit is mogelijk. Wel dient de output consistent te zijn (gesorteerd of ongesorteerd, heel of verbaald). Mengvormen zijn niet
mogelijk.
11.17.

Wat is de vergoeding supermarkten besluit te compacteren en balen ervan te maken?
Tabel met de heffingfee’s is op te vragen bij Statiegeld Nederland via info@statiegeldnederland.nl.

11.18.
Waarom moeten RVM’s die na 1 juli 2020 worden aangeschaft QR-codes identificeren?
Het is toegestaan oude machines te upgraden. Er wordt voorlopig nog niet gewerkt met QR-codes, maar de markt is aan het
veranderen. In de toekomst zullen de nieuwe machines voorzien zijn van een QR-reader zodat je op termijn over kunt naar
QR-reading.
11.19.
Waarom moet de RVM 24/7 online zijn?
Dit is nodig om de EAN en vorm database te allen tijde te kunnen updaten. Er moet sowieso gezorgd worden voor een veilige
verbinding tussen de verschillende systemen.
11.20.
Is/komt er een proactief signaleringssysteem voor véélvuldig aangeboden ‘vreemde’ barcodes/flessen?
Momenteel is dit nog niet voorzien.
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