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Inhoud

* Toelichting invoering statiegeld op blik

* Stappen doorlopen die p/i’s moeten nemen ter voorbereiding

* Beantwoording overige vragen

Opmerkingen vooraf:

* De gebruikelijke mededingingsregels zijn van toepassing

* Vragen via info@statiegeldnederland.nl

* Geef je emailadres door via info@statiegeldnederland.nl voor 
toekomstig contact

mailto:info@statiegeldnederland.nl


Afvalfonds verpakkingen - Timings

Statement overgangsperiode/handhaving op blik

Statiegeld is een zeer complex systeem. Onder andere door de huidige onzekerheden in 
de levertijden van apparatuur en de daaraan gekoppelde ICT systemen kunnen we geen 
landelijk dekkend innamesysteem garanderen op 1 januari 2023. Voor ons is het van het 
grootste belang dat het voor de consument goed werkt, zodat je het betaalde statiegeld 
ook terug kunt krijgen. Dit om te voorkomen dat er chaos in de winkels ontstaat.

We zorgen ervoor dat er op 1 april 2023 een robuust en klantvriendelijk systeem klaar 
staat 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 hiervoor geen overgangsdatum of deadline noemen, aangezien 
reeds sprake is van vertraging t.o.v. de wettelijk beoogde invoerdatum.



Producentenverantwoordelijkheid & statiegeld

Producentenverantwoordelijkheid betekent dat producenten of importeurs (financieel) 
verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer van de verpakking van producten die door hen 
op de markt zijn (of worden) gebracht. Dit is collectief geregeld via Afvalfonds 
Verpakkingen (AFV).

Statiegeld is een nadere invulling van producentenverantwoordelijkheid. Statiegeld 
Nederland houdt zich bezig met de uitvoering van statiegeld; runt het statiegeldsysteem.

Jaarlijkse verkoop drankverpakkingen in Nederland:
• 600 miljoen grote plastic flessen
• 900 miljoen kleine plastic flessen
• Ruim 2,5 miljard blikjes 

Zwerfafval: zo’n 10% 
belandt in de natuur → 
statiegeld



Wie is Producent/Importeur?

AVV tot eind 2022:

Onder P/I wordt verstaan:
‘eerst in verkeer brenger’
• NL afvuller van Private 

Label

• Importeur

• Merkeigenaar indien
Private label in
buitenland wordt
afgevuld (want import)

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.

Er zal een mogelijkheid tot verlegging komen (maatwerkovereenkomst). 
De voorwaarden worden opnieuw opgesteld ivm deze nieuwe situatie)

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

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


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

Wettelijke bepalingen

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


Stappen in het proces van de €0,15 en het materiaal

Producent

Grossier

Verkooppunt

ConsumentRVM

Telcentrum

Recycler

Statiegeld
• De producent/importeur brengt verplicht 
€0,15 statiegeld in rekening per blikje dat 
hij op de markt brengt. In elke stap in de 
keten wordt dit doorberekend. De 
consument krijgt bij het inleveren van 
een leeg blikje zijn statiegeld retour.

Verrekening/uitbetaling statiegeld
Basis is de EAN-code:
• Voor afdracht aan Statiegeld NL (obv op de 

markt)
• Voor uitbetaling aan consument (vaak incl. 

extra check op vorm)
• Voor uitbetaling aan innamepunt
• Tevens voor retourpercentage en 

aandeel materiaal.

Materiaal
• De producent blijft eigenaar van het 

materiaal.



Verplicht:
• Supermarkt
• Tankstation langs snelweg
• Bemande NS Stations

95% komt retour via deze route

5.000 locaties

Statiegelduitbetaling bij > 97% van de 
ingeleverde flessen

Overige / donatie locaties, bv:
• Sportverenigingen
• Bioscopen
• Fastfood
• Dag attracties

Opbrengst gaat voornamelijk naar het goede doel

22.000 locaties. Groeit nog dagelijks

Retourlogistiek

Producent/importeur



Stappen in de aanmelding voor producenten en importeurs

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

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


Aanpassing verpakking: Statiegeld logo en nieuwe EAN-code

• Vanaf 1 april 2023 komen blikjes met statiegeld op 
de markt. Die blikjes dienen te zijn voorzien van 
het statiegeldlogo.

• Het logo moet alleen op de blikjes, niet op de 
omverpakkingen zoals bij een 6-pack. 

• Producten die reeds op de markt zijn mogen 
worden uitverkocht. 

• Het prullenbaklogo is niet meer van toepassing op 
statiegeldblik. Het recyclelogo kan nog worden 
gebruikt.

Hierbij de link naar de richtlijnen en logo’s: 
https://www.statiegeldnederland.nl/blik/

• Vanaf 1 april 2023 is een nieuwe EAN-code verplicht 
voor alle blikjes die vanaf dat moment op de markt 
gebracht worden.

• Een nieuwe EAN-code kan worden aangevraagd 
via: www.gs1.nl.

• Op basis van deze EAN-code kan het telsysteem 
een statiegeldblikje herkennen. 

• Zodra de EAN-code van een primaire verpakking 
wijzigt, moeten ook de EAN-codes van de 
bovenliggende verpakkingen in de GS1 hiërarchie 
worden gewijzigd.

• Als de primaire EAN-code niet wordt gewijzigd 
(bijvoorbeeld omdat dit niet mogelijk is) is het 
risico voor de p/i. De p/i betaalt  dangeen 100% statiegeld en 
producentenbijdrage, maar 150%. Nb: 120% is van toepassing bij 
internationaal gebruikte, gewijzigde EAN-codes.

http://www.gs1.nl/


Stappen in de aanmelding voor producenten en importeurs

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

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


