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Opmerkingen vooraf:

• De gebruikelijke mededingingsregels 
zijn van toepassing.

• De presentatie wordt nagestuurd en 
vertaald naar het Engels.

• Vragen via info@statiegeldnederland.nl

• Geef je emailadres door via 
info@statiegeldnederland.nl voor 
toekomstig contact.
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TITEL SLIDE 

Startdatum statiegeld blik
Helene van Zutphen
1 november 2022



TEKST

Vanaf 1 april 2023 is er een robuust 
en klantvriendelijk systeem voor de 
inname van blik
• Dit is drie maanden later dan de wettelijk beoogde invoerdatum. 

Het Afvalfonds heeft al aangegeven dat wij richting ILT het 

aanspreekpunt zijn voor toezicht en handhaving hierop en zal op 

diverse wijzen ondersteuning bieden aan individuele producenten 

en importeurs voor het geval zij met mogelijke toezicht of 

handhaving zouden worden geconfronteerd.

• Dus dat betekent dat we vanaf 1 april 2023 zo snel mogelijk over 

moeten op statiegeld op blik, om de vertraging t.o.v. de wettelijk 

beoogde invoerdatum zo kort mogelijk te houden.

• We kunnen geen overgangsdatum of deadline noemen, aangezien 

reeds sprake is van vertraging t.o.v. de wettelijk beoogde 

invoerdatum.



TEKST + AFBEELDING [S]

De 2 voornaamste redenen 
waarom we vanaf 1 april 2023 wel 
een goed, landelijk dekkend 
innamesysteem kunnen 
garanderen zijn:
• Aanpassingen aan het IT systeem zijn dan gereed.

• Aanpassingen tel- en distributiecentra zijn dan gereed.

• Het kan maar één keer goed, dus eerder starten heeft 

geen zin.



TEKST + AFBEELDING [S]

Afvalfonds is aanspreekpunt 
richting ILT voor toezicht en 
handhaving 
• In voorkomende gevallen zal het Afvalfonds individuele 

producenten en importeurs onder meer informeren, 

adviseren en voorzien van inhoudelijke input, zowel 

feitelijk als juridisch.

• Deze input kan dienen als input richting ILT.

• Afvalfonds zal de reacties coördineren en stuurt erop 

aan dat indien sprake is van handhaving, deze zich 

exclusief dient te richten op het Afvalfonds en niet op 

individuele bedrijven.

Vragen mbt timing en handhaving: info@afvalfondsverpakkingen.nl



AFSLUITING

Nederland circulair 
elke verpakking telt
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Vragen?
Graag mailen naar: info@statiegeldnederland.nl of kijk op 
www.statiegeldnederland.nl
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Inleiding

• Wettelijke verplichting om € 0,15 statiegeld te heffen op blikjes.

• Verplichte deelname aan het statiegeldsysteem (Statiegeld NL).

• Alle blikjes moeten worden voorzien van een statiegeldlogo én een 
nieuwe EAN-code*.

• Op basis van een periodieke opgave van de op de markt gebrachte 
producten draagt de p/i statiegeld em een producentenbijdrage af aan 
Statiegeld NL (via AFV). 

• Daarnaast wordt aan AFV de afvalbeheerbijdrage afgedragen (op de 
gebruikelijke wijze).

• Alle rechten en plichten zijn uitgeschreven in het Beleid Statiegeldflessen 
en Metalen Drankenverpakkingen.

*Er gelden uitzonderingen voor het niet wijzigen EAN.



Vorige sessie: Checklist voor statiegeld op drankblikjes

https://www.statiegeldnederland.nl/w
p-content/uploads/checklist-blik.pdf

Factsheet met alle stappen voor p/i’s

https://www.statiegeldnederland.nl/wp-content/uploads/checklist-blik.pdf


https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-228.html

Op welke producten is statiegeld verplicht? 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-228.html


Wie is Producent/Importeur?

M.i.v. 2023 is de hoofdregel:

Productie in Nederland:
• Eigen merk producent: producent is verantwoordelijk
• Producent is geen merkeigenaar: in Nederland gevestigde merkeigenaar (die 

opdracht geeft tot productie) is verantwoordelijk

Productie buiten Nederland
• In Nederland gevestigde importeur is verantwoordelijk (ongeacht wiens merk) 
• Tenzij rechtstreekse (internet)verkoop aan Nederlandse consument: in dat geval is 

de in buitenland gevestigde importeur verantwoordelijk

Voor de p/i geldt: alle lusten en lasten zoals registratie, afdracht, overige verplichtingen, 
eigendom materiaal. Er is geen ondergrens; de verplichting geldt vanaf het eerste blikje.

Maatwerkovereenkomst: Er komt een mogelijkheid tot verlegging. De 
voorwaarden worden opnieuw opgesteld. Dit loopt v.a. 2023 via het 
Afvalfonds Verpakkingen. (meer info via info@afvalfondsverpakkingen.nl)

Link naar een presentatie van het AFV mbt de wetswijziging wie P/I is. 
https://www.youtube.com/watch?v=PNMMYQPcxPA

mailto:info@afvalfondsverpakkingen.nl
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPNMMYQPcxPA&data=05%7C01%7C%7C212348d45d4149aa022308dab69916d4%7Ca19c710ce11d4347a295a60f00fcd767%7C0%7C0%7C638023066009011348%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mXt1c7PAOgTTNH6JFOIZzjgImZQ4V45MumKBC%2Bl8bJg%3D&reserved=0


Productie in Nederland

Producent is merkeigenaar:
• NL producent levert aan afnemer in NL
• NL producent brengt statiegeld in rekening
• NL producent meldt zich aan bij Statiegeld NL, 

registreert EAN-code en doet periodieke opgave
• NL producent betaalt aan Statiegeld NL statiegeld en 

producentenbijdrage (heffing deel 
afvalbeheerbijdrage aan Afvalfonds Verpakkingen)

• NL producent heeft recht op materiaal

Dit geldt ook voor een NL bedrijf die geen producent 
maar wel merkeigenaar is.

à Verleggen van de verplichtingen kan met een 
maatwerkovereenkomst. Deze is op korte termijn 
beschikbaar bij AFV (info@afvalfondsverpakkingen.nl)

Sampling, gratis verstrekking? Toch statiegeld afdragen 
en statiegeld kan door consument geïncasseerd worden.

mailto:info@afvalfondsverpakkingen.nl


Import

• Een NL bedrijf koopt een blikje in het buitenland (NL 
bedrijf is dan importeur). Dit kan ook afgevuld PL zijn.

• Importeur brengt statiegeld in rekening bij verkopen 
in NL

• Importeur meldt zich aan bij Statiegeld NL, registreert 
EAN-code en doet periodieke opgave

• Importeur betaalt aan Statiegeld NL statiegeld en  
producentenbijdrage (via AFV)

• Importeur heeft recht op materiaal

à Een buitenlands bedrijf is dus in principe geen p/i die 
zich bij Statiegeld NL meldt. Dit kan wel, met een 
maatwerkovereenkomst.

• Consument als importeur (webshop in buitenland): 
webshop is p/i.

• Import met als doel export (dus blikje wordt niet op 
NL markt gebracht): geen opgave nodig.



Export en indirecte export
Export
• NL producent verkoopt een blikje rechtsreeks naar het 

buitenland
• Blikje komt niet op NL markt (wordt dus niet eerst van 

een ander NL bedrijf gekocht)
• Geen statiegeld en heffing verschuldigd

Indirecte export
• Als dit eerder wel is afgedragen (want gekocht van een 

NL bedrijf) kan dit worden teruggevorderd: indirecte 
export. Ook producentenbijdrage wordt dan 
terugbetaald.

• Let op: er geldt een risicoafslag van 5% bij indirecte 
export.

• In het Beleid is opgenomen welke informatie moet 
worden aangeleverd (zie volgende slide)

• Over de opgave indirecte import is jaarlijks een 
accountantsverklaring nodig.

Alleen directe export is vrijgesteld van statiegeld.



Indirecte export

Beleid statiegeldflessen en -blik
Afvalfonds verpakkingen Statiegeld Nederland



Vorige sessie: Checklist voor statiegeld op drankblikjes

https://www.statiegeldnederland.nl/w
p-content/uploads/checklist-blik.pdf

Factsheet met alle stappen voor p/i’s

https://www.statiegeldnederland.nl/wp-content/uploads/checklist-blik.pdf


Vanaf week 5: aanleveren productinformatie

• EAN-code
• Productnaam
• Alu of staal
• Gewicht lege verpakking
• Lengte
• Diameter
• Foto
• Nationale of internationale EAN-code
• Datum EAN-code actief

Bekend bij GS1? à meeste info wordt automatisch ingelezen. Wel 
aanvulling en controle nodig!

Niet via GS1? à alle informatie zelf invullen

P/I verklaart dat de informatie correct is en is aansprakelijk indien dit 
niet zo blijkt te zijn.

Begin 2023: infosessie over de producentenportal



• RVM’s checken naast EAN-code ook vorm (en gewicht)

• Vormen moeten worden aangeleverd bij en ingelezen door 
RVM-leveranciers

• Statiegeld NL regelt dit collectief voor de 12-15 meest 
voorkomende blikken

• Een lijst met deze blikken is binnenkort beschikbaar.

• Afwijkende vormen (bijvoorbeeld een alu-fles) moeten door 
de P/I zelf worden aangeleverd (kosten volgen)

Blikken aanmelden bij RVM-leveranciers



• De P/I is eigenaar van het ingezamelde materiaal van zijn 
producten

• Grote P/I’s (>80 mln blikjes/jaar) kunnen dit zelf vermarkten. 
Deze P/I’s worden uiterlijk volgende week door Statiegeld NL 
benaderd.

• Voor de overige P/I’s kan Statiegeld NL het materiaal 
vermarkten.

• De opbrengst vloeit terug naar de P/I’s.

• Statiegeld NL checkt regelmatig of de opgegeven gewichten 
nog kloppen.

Vermarkten van de materialen



Vervolg

Eerstvolgende inbelsessie gepland voor P/I’s:

13 december 15 uur



Bij vragen: 
info@statiegeldnederland.nl


