
Op 1 juli 2021 gaat een nieuw statiegeldsysteem in. Vanaf dat moment wordt ook statiegeld geheven op 

kleine plastic flessen van frisdranken en waters. Dat brengt natuurlijk veel veranderingen met zich mee 

— voor uw grossier, maar ook voor ú. De belangrijkste zetten we hier op een rij. Uitgebreidere informatie 

vindt u op statiegeldnederland.nl.

Het nieuwe statiegeldsysteem op hoofdlijnen
o  Er wordt € 0,15 statiegeld geheven op kleine plastic flessen van frisdranken en waters (geen sap, 

siroop of zuivel). Grote flessen blijven onderdeel van het systeem (€ 0,25 statiegeld). 

o Alle etiketten krijgen een statiegeldlogo én een nieuwe EAN-code en stromen in vanaf:

 • Grote flessen met nieuwe EAN-codes vanaf 1 april 2021.

 • Kleine flessen met nieuwe EAN-codes vanaf 1 juni 2021. 

o Het wordt een open inleversysteem: de consument kan inleveren bij alle innamepunten. 

Hoe werkt het voor u?

Aanmelden als innamepunt 
Aanmelden kan hier: https://statiegeldnederland.nl/registratie-innamepunten/.  

Vanaf 30 flessen retour per week kan een innamepunt een eigen klantnummer aanvragen. 

Afvoer van de flessen 

•  De flessen worden afgevoerd in bags met sluitingen die kunnen worden besteld bij uw grossier. 

•  De labels voor de sluitingen worden aangeleverd door Statiegeld Nederland (SN), nadat u zich 

heeft geregistreerd. 

• De zakken met lege petflessen neemt uw grossier retour tijdens een reguliere levering.

Nu ook statiegeld op  
kleine plastic flesjes!

Meld u aan  
via de  

website

Neem de  
flesjes in

Verzamel de  
flesjes in bags  
en sluit deze  

met sluitstrip

Zet de volle 
bags klaar 

voor retour

Bags worden 
opgehaald 

door grossier

De uit te keren 
statiegelden worden  

uitbetaald



Stappenplan 
Samengevat doorloopt iedere fles de volgende route: 

Planning
Direct:  

• Bepaal of/hoe u wil gaan innemen.

•  Denk ook na over de voorbereidingen (kassasysteem, ruimte, opslag van zakken met lege flessen etc.).

•  Registreer u bij Statiegeld Nederland: https://statiegeldnederland.nl/registratie-innamepunten/

• Grote flessen met nieuwe EAN-codes stromen in.

Mei:            

• Bestel bags en sluitingen bij uw grossier.

•    Labels worden automatisch toegestuurd door Statiegeld Nederland, na registratie.

Juni:        

• Zorg dat de shop gereed is voor inname van flessen. 

•  Communiceer het nieuwe beleid. Op statiegeldnederland.nl kunt u hiervoor materiaal downloaden.

• Kleine flessen met nieuwe EAN-codes stromen in.

Vragen? 
Antwoorden op de meest gestelde vragen  

vindt u op de site statiegeldnederland.nl

  De producent verkoopt 
via grossier aan het 
verkooppunt en vraagt 
inkoopprijs + statiegeld

  Het verkooppunt 
verkoopt aan de 
consument en vraagt 
consumentenprijs + 
statiegeld

De fles komt via de 
consument retour 
en statiegeld wordt 
terugbetaald aan de 
consument (niet bij 
donatiebakken)

Het verkooppunt 
verzamelt de flessen 
in bags en plakt 
op de sluiting een 
klantspecifiek label

 De grossier haalt 
de bags op bij het 
verkooppunt tijdens de 
reguliere levering

 De producent neemt de 
zakken vanuit de grossier 
retour naar Statiegeld 
Nederland

 Statiegeld Nederland 
scant de flessen per 
innamepunt op EAN-code

 Het uit te keren bedrag 
wordt berekend op 
basis van het aantal 
statiegeldflessen dat 
wordt ingeleverd

 Statiegeld Nederland 
betaalt het statiegeld 
en eventueel de 
handlingvergoeding aan 
het verkooppunt
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