
Statiegeldsysteem voor blikjes – Sessie VI

6 maart– Raymond Gianotten
24 januari 2023

T.b.v. Producenten & Importeurs



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.

mailto:info@statiegeldnederland.nl
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Belangrijke zaken

Vragen



Inleiding - Samenvatting statiegeldsysteem: 

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

• Verplichte deelname aan het statiegeldsysteem.

• De blikjes worden voorzien van statiegeldlogo én nieuwe EAN-code*.

• O.b.v. periodieke opgave van de op de markt gebrachte producten draagt de P/I 
statiegeld en producentenbijdrage af aan Statiegeld Nederland (via AFV).

• Daarnaast wordt aan AFV de afvalbeheerbijdrage afgedragen.

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

*Er gelden uitzonderingen voor het niet wijzigen EAN.



Aanleiding - Producentenverantwoordelijkheid
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.

De regels gaan over de (financiële) 
verantwoordelijkheid van producenten voor 
hun producten in de afvalfase, zoals:
• de inzameling
• het opruimen
• het vervoer
• de verwerking

De individuele verantwoordelijkheid kan 
collectief worden ingevuld. Dit gebeurt door 
het AFV. Statiegeld Nederland houdt zich 
bezig met statiegeld.



Meld je z.s.m. aan bij 
Statiegeld Nederland

Via info@statiegeldnederland.nl

Voer producten op in 
de producenten 

portal

BELANGRIJK –
uiterlijk 22 maart gereed 
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Wat moet de P/I doen?

• Registratie bij het Afvalfonds Verpakkingen

• Registratie bij Statiegeld Nederland

• Nieuwe artikelen aanmelden bij GS1 (indien van toepassing)

• Artikeldata vastleggen in de producenten portal
• Heeft u data ingevoerd in GS1, dan data valideren en aanvullen
• Geen data ingevoerd in GS1? Dan alle data invoeren in de Producenten Portal

• Afwijkende vormen registreren bij RVM leveranciers

Belangrijk! 
• Het is de verantwoordelijkheid van de P/I zelf om zich te registreren en alle 

artikeldata juist en volledig bij GS1, de producenten portal en de RVM 
leveranciers vast te leggen!

• U dient zelf actief naar de producenten portal te gaan. 



Planning - Registreren P/I en artikeldata
Nú Aanmelden als P/I bij Statiegeld Nederland. (Doe dit nu al, voorafgaande aan de artikelen)
Nú Registeren artikelen bij GS1
07-feb Toegang tot producenten portal, registratie en validatie ingeladen GS1 data blik-artikelen 

Van 7 februari tot 22 maart loopt de interface synchronisatie met GS1 iedere nacht; 
op 22 maart moet alle blikdata juist en volledig zijn ingevoerd in Portal om op 27 maart 
beschikbaar te zijn in de RVM’s

22-mrt Statiegeld Nederland stuurt alle RVM leveranciers artikelbestand voorzien van blik data 
27-mrt RVM leveranciers plaatsen artikelbestand met blikdata op winkel-RVM’s en telmachines in de DC’s.

Vanaf dit moment kunnen er al blikjes worden ingenomen  
Na 27-mrt Statiegeld Nederland stuurt dagelijks een update van het artikelbestand aan RVM leveranciers.

Deze plaatsen (in hun eigen ritme) het artikelbestand op de RVM’s. 
01-apr Officiële startsein verkoop blikjes met statiegeld 

Statiegeld Nederland heeft een extra team beschikbaar om het registreren van de artikelen door 
de P/I in de producenten portal te begeleiden. 
Communicatie verloopt via producentenportal@statiegeldnederland.nl

mailto:producentenportal@statiegeldnederland.nl


Blikvormen aanmelden bij RVM-leveranciers

• 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 meest 
voorkomende blikken

• Afwijkende vormen (bijvoorbeeld een alu-fles) moeten door 
de P/I zelf worden aangeleverd. Zie volgende slide.



Blikvormen aanmelden bij RVM-leveranciers
Benaderen RVM-leveranciers bij afwijkende vormen

Tomra:
• € 3.033,75 excl. btw per vorm (50% van normale 

tarief)
• Aan te leveren: 24 stuks per vorm (gevuld)
• Laan van Malkenschoten 80, NL-7333 NP Apeldoorn 

tav Harro/Francisco
• Geldig tot en met 28 februari 2023
• (daarna geldt tevens dat er kosten in rekening 

gebracht worden voor uploaden naar de RVM’s)

RVM Systems:
• € 250,- excl. btw per vorm 
• Jaarlijkse bijdrage per geregistreerde EAN-code
• Aan te leveren: 12 stuks per vorm (gevuld)
• Veldzigt 12, 3454 PW De Meern tav Berto Hardeman
• Geldig tot en met 28 februari 2023



Jaarlijkse accountantsverklaring
Voor de grote P/I’s geldt: 

• Om de jaaropgave goed af te ronden, is het verplicht 
ieder jaar voor 1 april een accountantsverklaring te 
overleggen over het voorgaande kalenderjaar 
volgens een vast protocol.

• Van deze termijn kan niet worden afgeweken!

• Voor het eerst voor 1-4-24, over 2023. 

• Protocol is hier te downloaden.

Voor overige P/I’s volstaat het om een directieverklaring 
te overleggen. 

https://www.statiegeldnederland.nl/wp-content/uploads/20230208-accountantsprotocol-stichting-statiegeld-nederland-versie-1.0-febr-2023-1-1.pdf


• Iedere 4-4-5 weken dient u opgave te doen van het aantal ‘op de 
markt’ gebrachte statiegeld houdende verpakkingen. 

• Dit voert u in via de producentenportal van Statiegeld Nederland.
• Indien u geen producten op de markt zette in de voorgaande periode 

vult u 0 in; u moet dus wel opgave doen.
• De opgave moet uiterlijk op werkdag 5 na iedere periode gedaan 

worden. Het meermaals te laat indienen leidt tot een boete. 
• Correcties kunnen doorgegeven worden, zodat deze in de 

eerstvolgende facturatieronde worden verwerkt. 
• Over de opgegeven aantallen ontvangt u vervolgens een factuur van 

AFV voor statiegeld en producentenbijdrage.
• Een automatische incasso is verplicht. 

Periodieke opgaaf ‘op de markt’



Bij vragen: 
info@statiegeldnederland.nl


