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Februari 2022 
 
UPDATE TAV UITSPRAAK ILT 
 
Sinds juli 2021 geldt een statiegeldplicht voor kleine plastic flesjes van frisdranken en water. Het zal u niet zijn 
ontgaan dat Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) medio januari 2022 uitspraak heeft gedaan naar 
aanleiding van het verzoek van Recycling Netwerk. ILT is eind november gevraagd om handhavend op te treden 
wegens het vermeend niet juist toepassen van de statiegeldregeling door een aantal producenten/importeurs.  
ILT oordeelde in januari dat ook sappen waaraan water en suiker is toegevoegd, worden beschouwd als 
frisdrank. In een plastic fles vallen deze producten onder de statiegeldplicht en moeten ze worden voorzien van 
een statiegeldlogo. Voor producten die voor 100% uit sap bestaan geldt deze statiegeldverplichting niet. Wel 
kunnen producenten van sap vanaf nu vrijwillig deelnemen aan het statiegeldsysteem als de flessen voldoen 
aan de voorwaarden voor recycling. 
 
 
VEELVOORKOMENDE VRAGEN 
 
Welke kunststofflessen moeten deelnemen aan het statiegeldsysteem?  
Alle producten in een kunststoffles met een inhoud van drie liter of minder die bestaan uit water en suiker 
worden beschouwd als frisdrank. Indien hier vruchten- of plantensappen aan zijn toegevoegd, dan worden 
deze ook beschouwd als frisdrank. Dit betekent dat ze onder de statiegeldplicht vallen en moeten worden 
voorzien van het statiegeldlogo.  
 
Welke kunststofflessen mogen deelnemen aan het statiegeldsysteem?  
Voor producten die voor 100% uit sap bestaan geldt de statiegeldverplichting niet. Wel kunnen producenten 
van sap vanaf nu vrijwillig deelnemen aan het statiegeldsysteem als de flessen voldoen aan de voorwaarden 
voor recycling, t.w.: 

• Statiegeld Nederland (SN) is opgericht om een statiegeldsysteem te runnen voor kunststof flessen 
voor frisdranken en waters, wat neerkomt op een systeem voor PET-flessen. Vrijwillige deelname 
moet dit niet verstoren. Dus ook voor sappen geldt: alleen kunststof, geen drankenkartons of glas.  

• Meer in het bijzonder: alleen PET (geen HDPE of ander kunststof), in verband met recycling en 
inname. PET-flessen gemaakt voor 100% sap zijn vaak voorzien van extra laagjes ter bescherming 
van het product. Dit bemoeilijkt de recycling en leidt mogelijk tot additionele kosten. Bovendien 
kunnen deze flessen door afwijkende formaten en afmetingen niet altijd worden ingenomen in 
inname-automaten. 

• Opake PET-flessen zijn eveneens niet gewenst.  
• Voor PET-flessen die anderszins kostenverhogend en/of opbrengstverlagend werken kan een 

additionele fee worden gerekend.  
• Alleen sappen. Geen zuivel, geen siropen, geen alcoholische dranken.  
• 100% confirmatie aan bestaand beleid is een vereiste.  
• Bij elk verzoek volgt 1 op 1 contact voordat het verzoek gehonoreerd wordt, met name om in 

beeld te krijgen wat de specificaties van de flessen zijn. Afhankelijk daarvan worden de juiste 
afspraken gemaakt.  

• Timing van de instroming in overleg. 
 
Mijn product valt onder het statiegeldsysteem, maar is niet verpakt in een PET-fles. Moet ik mijn verpakking 
aanpassen?  
Als uw product onder de wettelijke statiegeldplicht valt en is verpakt in een kunststoffles, dan hoeft u uw 
verpakking niet aan te passen. We bekijken graag samen wat de mogelijkheden zijn. 
  
Mijn producten vallen onder het statiegeldsysteem, maar zitten in een fles die niet past in een reverse 
vending machine (RVM). Moet ik mijn verpakking aanpassen?  
Zover bekend zijn er geen plastic flessen op de markt die verplicht onder het statiegeldsysteem vallen die niet 
in de RVM passen.  
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Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het al dan niet juist aanmelden bij het statiegeldsysteem?  
Het risico en de verantwoordelijkheid voor het aanmelden van uw producten, ligt bij u als 
producent/importeur (p/i). Via deze weg adviseren wij u om nogmaals kritisch naar uw portfolio te kijken en 
eventuele producten die door de samenstelling toch vallen onder ‘frisdranken’ alsnog aan te melden bij SN. 
 
Wat is het wettelijke kader dat ten grondslag ligt aan de beslissing van de ILT? 
Het Besluit beheer verpakkingen 2014 (hierna: Bbv) stelt in artikel 12 lid 1: “De producent of importeur die 
water of frisdrank in een kunststoffles met een inhoud van 3 liter of minder in Nederland in de handel brengt, 
brengt op die fles statiegeld in rekening.”  

In artikel 11 staat: “In deze paragraaf wordt verstaan onder frisdrank: drinkwaar als bedoeld in artikel 7a van 
het Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen.”  

En in artikel 7a van het Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen staat:  

“De aanduiding limonade of frisdrank mag uitsluitend worden gebezigd voor een drinkwaar die geen alcohol 
bevat, tenzij dit door een natuurlijk gistingsproces onbedoeld en onvermijdelijk aanwezig is tot een gehalte van 
ten hoogste 5 gram ethylalcohol per liter, en die bestaat uit:  

• water, natuurlijk mineraalwater of bronwater; en  

• suikers of zoetstoffen; waaraan mogen zijn toegevoegd:  

• koolzuur;  

• aroma's;  

• eetbare bestanddelen van vruchten of planten;  

• vruchten- of plantensappen;  

• technische hulpstoffen; of  

• additieven die voldoen aan de voorschriften gesteld bij of krachtens  
Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 
2008 inzake levensmiddelenadditieven  

In de nota van toelichting op het Besluit van 6 maart 2020 tot wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 
2014 staat onder de kop Uitzondering sappen en zuivel: “De statiegeldverplichtingen zoals opgenomen in dit 
wijzigingsbesluit gelden voor kunststofflessen gebruikt voor het verpakken van frisdrank en water. In de praktijk 
betekent dit dat kunststofflessen die gebruikt worden voor het verpakken van sappen en zuivel zijn 
uitgezonderd van het statiegeldsysteem.”  

Op 15 december 2021 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in antwoord op vragen van 
het Tweede Kamerlid mevrouw Bouchallikht het volgende gezegd (brief IENW/BSK-2021/333893): “De 
regelgeving bepaalt dat statiegeld verplicht is voor alle plastic flessen waar water of frisdrank in is verpakt. Een 
frisdrank staat in de regelgeving gedefinieerd als water met suiker of zoetstoffen, waaraan koolzuur, aroma’s, 
eetbare bestanddelen van vruchten of planten, vruchten- of plantensappen, technische hulpstoffen, of 
additieven kunnen zijn toegevoegd. Zodra een drank aan deze definitie voldoet, is statiegeld verplicht.”  

Hoe wordt er gehandhaafd, wanneer en door wie?  
Houd er rekening mee dat de ILT aan het einde van het tweede kwartaal 2022 controleert of frisdrank in 
kunststofflessen kleiner of gelijk aan 3 liter voldoet aan de verplichtingen omtrent statiegeld. 
 
Welke stappen moet ik als p/i nemen om mijn producten aan te melden bij het statiegeldsysteem: 
 

1) Aanmelden nieuwe producten bij Statiegeld Nederland. 
Via info@statiegeldnederland.nl kunt u een link voor de producentenportal aanvragen.  
Graag ontvangen we gelijk de bedrijfsgegevens, contactpersoon en bijbehorend e-mailadres. De rest 
kunt u daarna zelf invoeren in de portal.  
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Periodiek wordt gevraagd om een opgave van het aantal flessen te doen dat uw bedrijf op de markt 
heeft gezet. Over deze aantallen ontvangt u vervolgens een factuur. De opgave moet uiterlijk op 
werkdag 5 na elke periode gedaan worden. Het te laat indienen leidt tot een boete. Om de jaaropgave 
goed af te ronden, is het verplicht ieder jaar een accountantsverklaring te overleggen aan SN. 

 
2) Het etiket van de kunststoffles moet voorzien worden van het statiegeldlogo.  

Via deze link vindt u de richtlijnen en logo’s hiervoor: https://statiegeldnederland.nl/downloads/ → 
kopje ‘Statiegeldfleslogo’. 

 
3) Het product moet voorzien worden van een nieuwe EAN-code.  

Op basis van deze code kan het telsysteem een statiegeldfles herkennen. Als de EAN-code niet wordt 
gewijzigd (bijvoorbeeld omdat dit niet mogelijk is) is het risico voor de p/i. Ter verzekering hiervan 
betaalt de p/i geen 100% statiegeld en producentenbijdrage, maar 150% (let op, dit geldt alleen voor 
kleine flessen). O.b.v. de gerealiseerde retouren wordt bekeken of het percentage naar beneden kan 
worden bijgesteld.  

 
4) De producten moeten aangemeld worden bij de RVM-leveranciers die in Nederland actief zijn, 

momenteel zijn dit Tomra (tomra.nl) en Lamson (lamson.nl).  
 
 
Wat zijn de kosten om deel te nemen aan het statiegeldsysteem?  
De tarieven voor statiegeldflessen zijn voor 2022 ongewijzigd ten opzichte van die van 2021. Dit geldt zowel 
voor de uitvoeringscomponent (producentenbijdrage), de systeemcomponent (afvalbeheerbijdrage), als het 
statiegeld. 
 

 

 

 
Wie is eigenaar van de kunststof? 
De plastic flessen blijven eigendom van de p/i. Zij kunnen hun fair share verhandelen of gebruiken voor de 
productie van nieuwe flessen.  
 
Retourlogistiek 
De p/i is verantwoordelijk voor het retourtransport van de ingenomen flessen van distributiecentra naar het 
telcentrum. Iedere p/i dient in principe, naar rato van het retourvolume van de eigen flessen t.o.v. het totale 
retourvolume, flessen uit de markt te halen. In verband met onbalans in de week is de doelstelling voor iedere 
p/i om hiervan gemiddeld 75% op te halen. Hiervoor geldt een transportvergoeding, welke per eenheid gelijk is 
aan het equivalent van een volle wagen á €66. 
 
Een p/i die niet aan zijn logistieke verplichting voldoet, zal voor iedere niet opgehaalde fles een logistieke 
service-fee aan SN moeten betalen, zodat de retourname alsnog georganiseerd kan worden. Dit is de 
malusregeling. 
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