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Statiegeld op kleine plastic flessen per 1 juli 2021 

 

Geachte relatie, 

 

Per 1 juli 2021 wordt het statiegeldsysteem in Nederland uitgebreid, ook op frisdranken en waters in 

plastic flessen kleiner dan 1 liter wordt dan statiegeld berekend van € 0,15 per flesje. Uitzondering 

hierop zijn flesjes met fruitsappen en zuivel. Het statiegeld op flessen van 1 liter of meer blijft 

ongewijzigd, namelijk € 0,25 per fles. 

De statiegeldflessen zullen worden voorzien van een statiegeld logo,  alleen op flessen voorzien 

van dit logo is de heffing van het statiegeld van toepassing. De ingezamelde flessen worden per klant 

geteld in het telcentrum van Statiegeld Nederland. Dit gebeurt automatisch door scanning van de  

EAN code. U krijgt dus alleen statiegeld terug van die flesjes waar ook statiegeld over berekend is. 

Als u er voor kiest om lege flesjes in te zamelen dan dient u zich zelf aan te melden bij Statiegeld 

Nederland.  Statiegeld Nederland stuurt u hiervoor uw eigen stickers toe, welke gebruikt moeten 

worden op de labels van de zakkensluiter. De inzamelzakken kunt u bij Horesca Lieferink bestellen met 

het artikelnummer 99460, in deze zakken kunnen ongeveer 200 kleine, of 70 grote flessen. De grote en 

kleine flessen mogen bij elkaar in één zak verzameld worden. De verzamelzakken zijn verpakt per rol van 

5 zakken en kosten € 1,00 per zak, oftewel € 5,00 per rol. Deze € 1,00 krijgt u weer teruggestort door 

Statiegeld Nederland met de uitbetaling van het statiegeld van de ingeleverde en verzamelde flesjes.  

 

Let op: deze terugbetaling ontvangt u via Statiegeld Nederland, niet via Horesca Lieferink.  

Statiegeld Nederland  is verantwoordelijk voor de gehele administratie rondom het statiegeldproces. 

 

De verzamelzakken kunnen gevuld worden tot de vul lijn met PET flessen, daarna kunt u de zak met de 

bijgeleverde sluiters afsluiten en voorzien van uw persoonlijke sticker. De chauffeur van  

Horesca Lieferink neemt de door u aangeboden emballagezak mee naar onze vestiging. Vervolgens 

zorgen onze leveranciers van frisdranken dat uw emballagezak terecht komt bij het telcentrum van 

Statiegeld Nederland. De in te leveren emballagezakken dienen droog, schoon, heel en gesloten te zijn 

met een sluiting voorzien van uw persoonlijke  label. Alle andere vormen van het aanleveren van lege 

flessen mogen door onze chauffeurs niet retour genomen worden. 

 

U kunt uw registratie als verzamelpunt zelf regelen via onderstaande link: 

https://statiegeldnederland.nl/landingspagina-innamepunt/ en klikken op de registreer-button. 

Hier vult u de gevraagde gegevens in, en vermeld u Horesca Lieferink als uw drankleverancier.  

Om dit proces soepel te laten verlopen is het van belang dat u zich voor 1 juli heeft aangemeld via 

bovenstaande link. 
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Nog even stapsgewijs de belangrijkste zaken op een rij: 

 

• Gaat u statiegeldflesjes inzamelen? Zo ja, meldt u aan bij Statiegeld Nederland 

• Statiegeld Nederland verzorgt de telling én creditering 

• Horesca Lieferink neemt na 1 juli alleen nog maar correct afgesloten emballagezakken met uw 

persoonlijke label retour. Het op andere manieren aanbieden van lege flessen is vanaf 1 juli niet 

meer mogelijk.  

• Horesca Lieferink draagt er zorg voor dat uw ingeleverde zakken, via de leverancier van 

frisdranken bij Statiegeld Nederland komen. 

• Bestel tijdig uw verzamelzakken (artikelnummer: 99460) 

• Vanaf 1 juli 2021 is dit operationeel 

• Tip: vergeet niet het statiegeld door te berekenen in uw verkoopprijs 

 

 

Uitgebreide informatie over de wijziging van het statiegeld kunt u vinden op: 

https://statiegeldnederland.nl/landingspagina-innamepunt/ 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Horesca Lieferink  

 

 

 


