Bijlage 2: Factsheet voor relaties
Wat/waarom/doel;
 Besluit overheid; gescheiden inzamelsysteem kleine plastic flessen < 1 liter met invoering
van statiegeld van € 0,15 per flesje op frisdranken en waters. Uitgezonderd zijn; sappen,
zuivel en siropen in PET-fles zijn uitgesloten van statiegeld
 Aanleiding besluit; al jarenlang zijn kleine plastic flessen in het zwerfafval in toenemende
mate een maatschappelijk probleem geworden
 Doelstelling; reclyclingdoelstelling kleine plastic flessen van 90% en een reductiedoelstelling in het zwerfafval van 70-90% binnen drie jaren
Wat betekent dit voor u;
 Verplichte innamelocaties (supermarkten, treinstations, grote cateraar-locaties >50.000fl.)
 Vrijwillige innamelocaties (horecagelegenheden, sportverenigingen, bioscopen,
pretparken, evenementen)
 Vrije keuze voor de ondernemer om statiegeld door te berekenen naar de gast, dan wel
de mogelijkheid bieden voor teruggave van statiegeld
 U dient zich vanaf 1 april 2021 aan te melden bij Statiegeld Nederland, indien u meer dan
30 flessen per week retourneert. Dan krijgt u een eigen klantnummer en de bijbehorende
labels. Aanmelden/aanvragen labels kan via www.statiegeldnederland.nl. Dit geldt ook
voor evenementenorganisaties
 Nieuwe artikelnummers inclusief statiegeld
 Nieuwe EAN codes op PET groot en klein
 Tijdens de overgangsfase is er een periode van overlap tussen oude en nieuwe artikelen.
Op de nieuwe flesjes komt een statiegeldfles logo, waardoor snel te zien is of een fles
recht geeft op statiegeld of niet
Labels en bags;
 Labels te bestellen (bij verkoop > 30fl. per week) via Statiegeld Nederland
 Big/Small/Mini Bags zijn te bestellen via De Klok Dranken
 Verschillende maten bags beschikbaar;
o Big bags 800 liter (630 kleine of 230 grote flessen) per 24 stuks in 1 doos
o Small bags 240 liter (200 kleine of 70 grote flessen) per 45 stuks in 1 doos
o Mini bags 120 liter (100 kleine of 35 grote flessen) per 144 stuks in 1 doos
 De bags kosten €1,- en weer retour €1,- bij ontvangst Statiegeld Nederland
 In de bags mogen kleine en grote flessen bij elkaar ingezameld worden
 Bag gevuld tot aan de vulstreep en voorzien van label om de sluitingsstrip
Retourname en creditering statiegeld;
 Retourname bij reguliere levering
 Flessen mogen uitsluitend retour in mini of small Bags en indien voorzien van een
origineel etiket (EAN code) i.v.m. juiste creditering
 Kleine en grote PET-flessen mogen bij elkaar in een Bag, ongeacht het verschil in
statiegeld van € 0,15 en € 0,25
 Iedere bag kan pas retour zodra deze tot de vulstreep gevuld is en voorzien is van een
eigen label, dat zorgt voor de juiste creditering door Statiegeld Nederland aan u
 Het telcentrum van Statiegeld Nederland scant de flessen op EAN-codes en vergoed
daarmee het aantal flessen en waardes
 De creditering van het statiegeld verloopt via Statiegeld Nederland en vergoeding volgt
één tot twee weken na retourneren

