Statiegeldsysteem voor blik
T.b.v. Producenten & importeurs

juni 2022

Doel van deze inbelsessie
•
•
•
•

Toelichting voortraject, startdatum en planning
Voorstellen van projectteam van Statiegeld Nederland
Delen van informatie zodat p/i’s zich kunnen voorbereiden
Inzichtelijk krijgen van de vragen die leven bij producent/importeurs

Opmerkingen vooraf:
•
•
•
•

De gebruikelijke mededingingsregels zijn van toepassing
Presentatie wordt nagestuurd en vertaald naar het Engels
Vragen via info@statiegeldnederland.nl
Geef je emailadres door via info@statiegeldnederland.nl voor toekomstig
contact

Uitgangspunten
•

Landelijk dekkend

•

Consumentvriendelijk

•

Robuust

•

Efficiënt innamesysteem voor statiegeldblikjes gereed

Het doel is dat alle 2 miljard blikjes die jaarlijks op de markt komen zonder
problemen kunnen worden ingeleverd en niet in het zwerfvuil belanden.
Chaos bij de introductie moet voorkomen worden.

Aanloop naar besluit
•

Hard gewerkt aan landelijk netwerk van circulaire hubs

•

Vanwege de complexiteit en tijdsdruk was het kansrijker een
innamesysteem voor statiegeldblikjes in de supermarkten op te zetten.
Aangevuld met sportverenigingen etc.

•

Na de constatering dat de blikjes via de supermarkt zullen worden
ingenomen, is hard gewerkt dit te realiseren.

•

Afvalfonds Verpakkingen, CBL en FNLI communiceren aan de
Staatssecretaris dat 1 april 2023 een haalbare datum is om te kunnen
starten met een landelijk dekkend, klantvriendelijk statiegeldsysteem
dat zonder chaos kan worden ingevoerd.

•

Chaotische situaties in de winkel voorkomen doordat een onvoldoende
landelijke dekkend innamesysteem gereed is door de huidige
onzekerheden in de levertijden van de apparatuur en de daaraan
gekoppelde ICT systemen. Onhygiënische situaties voorkomen in de
winkels en logistieke keten door onvoldoende capaciteit.

Communicatie verloop afgelopen dagen

Constatering

Brief aan de
Staatssecretaris

Het Afvalfonds heeft
samen met CBL en
FNLI geconstateerd dat
de datum om
statiegeld op blik
zonder chaos te
introduceren mogelijk
is op 1 april 2023

Op 17 juni 2022 heeft
Afvalfonds een brief aan
de Staatssecretaris
gestuurd met daarin
het bericht dat een
landelijk werkend
innamesysteem per 1
april 2023 van start kan
gaan, om chaos te
voorkomen.

PI’s geïnformeerd

Reactie Staatssecretaris

Op 20 juni 2022 heeft
het Afvalfonds daarover
een bericht op haar
website gepubliceerd
en de PI’s geïnformeerd

Op 20 juni heeft de
staatssecretaris laten
weten dat de datum
van 31 december 2022 is
vastgelegd in de wet.

Handhaving

De Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT) heeft aan het Afvalfonds
Verpakkingen aangegeven dat zij is
gestart met een onderzoek naar
handhavingsmogelijkheden tegen het
Afvalfonds Verpakkingen en
individuele PI’s t.a.v. de wettelijk
vastgelegde datum van 31 december
2022. De Staatssecretaris in haar brief
aan de TK van 24 juni 2022 benadrukt
dat een preventieve last onder
dwangsom tot de mogelijkheden
behoort.

Vervolgstappen
•

Zo snel als mogelijk vanaf 1 april 2023 overgaan.

•

Het Afvalfonds neemt de verantwoordelijkheid en gaat samen met CBL
en FNLI in gesprek met de Staatssecretaris om nader toelichting te
geven.

•

Het Afvalfonds is het aanspreekpunt voor de ILT.

•

Over vervolgstappen wordt u geïnformeerd.
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Vragen?
Graag mailen naar: info@statiegeldnederland.nl of kijk op
www.statiegeldnederland.nl
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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. Statiegeld
is een nadere invulling van
producentenverantwoordelijkheid.
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 de uitvoering van statiegeld.

Inleiding
Jaarlijkse verkoop drankverpakkingen in Nederland:
•
600 miljoen grote plastic flessen
•
900 miljoen kleine plastic flessen
•
1,8 - 2 miljard blikjes
Statiegeld invoering
•
Sinds 2006: statiegeld op eenmalige grote PET-flessen
•
Sinds 1 juli 2021: statiegeld op kleine plastic flessen ingevoerd
•
Het statiegeldsysteem voor blikjes start vanaf 1 april 2023
Impact statiegeld op blikjes voor producent/importeur:
•
Wettelijke verplichting om €0,15 statiegeld te heffen op blikjes.
•
Verplichte deelname aan het statiegeldsysteem.
•
Alle blikjes moeten worden voorzien van een statiegeldlogo én een
nieuwe EAN-code.
•
De p/i draagt naast het statiegeld ook een producentenbijdrage en
afvalbeheerbijdrage af, op basis van een periodieke opgave van de
op de markt gebrachte producten.

Het proces

Innamepunten

• Voor de inname van de blikjes
wordt waar mogelijk de route van
plastic flessen aangehouden.

Verplichte innamepunten:
Hier krijgen consumenten het statiegeld retour.
•
Supermarkten (>200m2)
•
Bemande tankstations langs de snelweg
•
Va medio 2022 NS stations

• Elk blikje kan bij elk innamepunt
worden ingeleverd, ongeacht merk
en plaats van aankoop.
• Inname kan in dezelfde zak als de
flesjes. Na de telling wordt het
materiaal gescheiden.
• Link naar een filmpje over het
proces in het telcentrum van
Statiegeld NL:
https://www.statiegeldnederland.nl
/wp-content/uploads/Rondleidingsrn.mp4

95% van de retouren > 5.000 locaties
Overige innamepunten:
Veelal donatielocaties. Statiegeld gaat naar een goed
doel. O.a.:
•
Sportverenigingen (zijn hun eigen goede doel)
•
Horeca gelegenheden
•
Fastfood ketens
•
Bioscopen
•
Dagattracties
Plm 5% van de retouren > 17.500 locaties
Statiegelduitbetaling bij > 97% van de ingeleverde
flessen

Te nemen stappen voor producenten
1.

Het blikje moet voorzien worden van het statiegeldlogo

2.

Het product moet voorzien worden van een nieuwe EAN-code

3.

Aanmelden nieuwe producten bij Producentenportal van
Statiegeld Nederland

4.

Opgave van verkopen & facturatie

5.

Overige zaken

AD 1. Het blikje voorzien van het statiegeldlogo
•

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 6pack.

•

Producten die reeds op de markt zijn mogen worden uitverkocht.

•

Het logo mag in alle kleuren, zolang het herkenbaar is.

•

Het logo mag ook met sticker aangebracht worden.

•

Er mogen geen wijzigingen aangebracht worden in het logo.

•

De verhoudingen van het logo, i.c.m. de wettelijk voorschreven minimale
letterhoogte van 1,2 mm, resulteren in een minimaal formaat van het logo van 1,2
cm2.

•

Het staat de gebruiker vrij om het logo in een groter formaat te gebruiken.

•

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/

Ad 2. Het product moet voorzien worden van een nieuwe EAN-code
• 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.
• Om statiegeld op blik mogelijk te maken dient u altijd een
zogenaamde ‘empty-can’ toe te voegen aan uw artikelen welke
feitelijk het statiegeld van 15ct draagt.
• Als de primaire EAN-code niet wordt gewijzigd (bijvoorbeeld
omdat dit niet mogelijk is) is het risico voor de p/i (Bij kleine flesjes betaalt
de p/i geen 100% statiegeld en producentenbijdrage, maar 150%. Op basis van de gerealiseerde
retouren wordt later bekeken of het percentage naar beneden wordt bijgesteld. Iets dergelijks
zal ook voor blik gaan gelden.)

Contact bij GS1: Jan Schimmel, info@gs1.nl
Belangrijkste aanpassingen
- Nieuwe EAN code aanvragen
- Empty-Can code toevoegen
- Statiegeld-logo toevoegen
GS1 komt op 13 augustus met additionele info
Release note van GS1 mbt de release van 13-8:
• Er komt voor het nieuwe statiegeldlogo
voor blikjes een nieuwe code beschikbaar in
het veld 'Aanvullend logo op
product/verpakking'
(localPackagingMarkedLabelAccreditationC
odeReference): Code =
RETURNABLE_CAN_NL.
• Bij het invoeren van dit nieuwe emballageartikel gebruik je voorlopig GPC-code:
10005851 'Opslag Flessen (Leeg)’.

Ad 2. Nieuwe EAN-code: Internationale code
• Ook voor het gebruik van een internationale EAN-code zal een ‘risico-toeslag’ gelden.
• Bij flesjes: P/I’s die gebruik maken van een internationale EAN-code, dragen standaard 120%
statiegeld en producentenbijdrage af. Hiermee wordt het risico van uitbetaling statiegeld
over in NL ingeleverde buitenlandse flessen afgedekt. Op basis van gerealiseerde retouren is
dit voor flesjes onlangs afgeschaft (de mogelijkheid bestaat nog wel) en de toeslag is
terugbetaald.
• Ook voor internationale EAN-codes is het voeren van het statiegeldlogo (op het blik of
gestickerd) verplicht.
Het gebruik van QR-codes:
•
Op dit moment gebruiken we in NL alleen een EANcode om een product te identificeren.
•
In de toekomst zou dit via QR-code kunnen gaan,
maar nog niet alle RVM’s en kassa’s kunnen dit lezen.
•
Wanneer u nu een QR-code promotioneel op de
verpakking gebruikt, moet deze aan bepaalde
voorwaarden voldoen, zodat de telmachines niet in
de war raken (beschikbaar bij Statiegeld NL)

Ad 3. Aanmelden via producentenportal
Opvoer nieuwe producent/importeur
In Q4 – 2022 kunt u via info@statiegeldnederland.nl een link voor de producentenportal aanvragen.
De exacte datum volgt later.
Daarbij ontvangen we graag de volgende gegevens:
•
Bedrijfsnaam
•
Contactpersoon
•
Bijbehorend e-mailadres
Vervolgens krijgt u de link toegestuurd om een account aan te maken en de overige
bedrijfsgegevens in te voeren in de portal.
Opvoer nieuwe producten (à Geldt ook voor reeds geregistreerde p/i’s)
Naar verwachting vanaf begin 2023 kunt u de producten gaan opvoeren in de portal die
toegevoegd moeten worden aan het statiegeldsysteem. Hierbij vragen we onder meer om
inhoudsmaat, materiaal en afmetingen. De exacte details hiervan worden tijdig bekend gemaakt.
• Er komt een handleiding.
• De doorlooptijd is 5-10 werkdagen na het opvoeren. Maar wacht niet tot het laatste moment.
• Er zijn geen kosten verbonden aan deelname en registratie.

Ad 3. Wie is de producent / importeur?
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.
AVV tot eind 2022:

M.i.v. 2023 is de hoofdregel:

Onder P/I wordt verstaan:
‘eerst in verkeer brenger’

Productie in Nederland:
• Eigen merk producent: producent is verantwoordelijk
• Producent is geen merkeigenaar: in Nederland gevestigde
merkeigenaar (die opdracht geeft tot productie) is verantwoordelijk

• NL afvuller van Private
Label
• Importeur
• Merkeigenaar indien
Private label in
buitenland wordt
afgevuld (want import)

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

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

Ad 4. Opgave van verkopen
• Periodiek moet een opgave worden gedaan met betrekking tot
het aantal blikjes dat in de afgelopen periode op de NL markt is
gezet, via de producentenportal van Statiegeld NL. Een
handleiding hiervoor volgt tzt.
• Zeer waarschijnlijk: grote bedrijven: per week, kleine bedrijven:
eens per 4-4-5 weken. Over deze aantallen ontvangt u vervolgens
een factuur van AFV voor statiegeld en producentenbijdrage.
• Automatische incasso is verplicht. Incassotermijn waarschijnlijk
drie weken.
• De opgave moet uiterlijk op werkdag 5 na elke periode gedaan
worden. Het meermaals te laat indienen leidt tot een boete.
• 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.

Ad 4. Producentenbijdrage
• De producentenbijdrage is ter dekking van de kosten van Statiegeld Nederland
(uitvoeringskosten en netto inzamelingskosten ter dekking van de handlingsvergoedingen
en overige kosten minus opbrengsten uit niet-ingeleverde statiegeldverpakkingen).
• De afvalbeheerbijdrage is de bekende bijdrage aan het Afvalfonds Verpakkingen.
Momenteel wordt nog gerekend aan de bijdragen voor blikjes, ter illustratie hierbij de
bedragen die gebruikt worden voor plastic flessen.

(uitvoeringscomponent = producentenbijdrage)
(systeemcomponent = afvalbeheersbijdrage)

Ad 5. Overige zaken
Retourlogstiek:
•

De huidige methodiek (hieronder afgebeeld) zal worden aangepast

Uitgangspunten:
•

Duurzaam, efficiënt, betrouwbaar.

•

Er wordt om die reden zoveel als mogelijk gereden met volle wagens.

•

Retouren vanaf groothandels en retail-DC’s waar niet geteld wordt.

•

De bestemmingen van de retourname zijn de huidige telcentra in Tilburg/Utrecht.

•

Vergoedingen worden opnieuw vastgesteld.

Ad 5. overige zaken:
Aanmelden bij RVM-leveranciers:

Materialen:

Momenteel wordt bekeken wat er voor blikjes
nodig is (voor flessen heeft dit te maken met
flesvormen). SNL deelt alle EAN-codes (ook na
de start).

•
•

Afspraken met afnemers:
Let erop dat afnemers tijdig geïnformeerd
worden over de wisseling in EAN’s en
bijkomende zaken.
Hier is geen vaste procedure voor en SNL heeft
hier geen rol in.

•
•

p/i is eigenaar van het ingezamelde
materiaal (naar rato)
Grote p/i’s kunnen eigen aandeel zelf
verhandelen (aandeel zal worden ingeschat
obv een uitvraag). Transport wordt
gecoördineerd door SNL (en doorbelast aan
p/i)
Voor kleine p/i’’s zal SNL het materiaal
verhandelen; opbrengst is naar rato voor p/i
(na aftrek transportkosten)
Meer hierover tijdens één van de komende
sessies.

Vervolg
Vanaf nu zullen we regelmatig inbelsessies organiseren. Eerst komende
sessies:
• 27 september 15 uur
• 1 november 15 uur
Onderwerpen oa:
• Details aanmelding en sales opgave op de portal
• Hoe verloopt de facturatie
• Logistiek
• Details over materiaal (eigendom, werkwijze)
• Indirecte export
• Beleid Statiegeld op blik
• Consumenten campagne

Bij vragen:

info@statiegeldnederland.nl

