De statiegeldregeling: een toelichting
Disclaimer: dit document betreft een samenvatting van diverse regelgeving en is
uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden.
Per 1 januari 2015 continueert het Afvalfonds Verpakkingen de statiegeldregeling voor
grote kunststof flessen voor frisdranken en waters, totdat het statiegeld kan worden
vrijgegeven volgens de afspraken in de Raamovereenkomst. Dit betekent dat het
Afvalfonds Verpakkingen er op toe ziet dat bedrijven voldoen aan de onderstaande
verplichtingen. Deze rol heeft het Afvalfonds Verpakkingen overgenomen van het
inmiddels opgeheven Productschap Dranken. De verplichtingen zijn dezelfde als welke
onder het productschap bestonden.
Bedrijven kunnen zelf bepalen op welke wijze voldaan wordt aan de statiegeldregeling.
Dit kan bijvoorbeeld door de flessen aan te melden bij Stichting Retourverpakking
Nederland. Een andere mogelijkheid is om een eigen systeem te hanteren.
Het Afvalfonds Verpakkingen handhaaft de statiegeldregeling middels een tarief van €
0,25 per fles, gelijk aan het statiegeld, bij de producenten en importeurs van frisdranken
en waters in flessen die binnen de onderstaande verplichtingen vallen maar niet voldoen
aan de statiegeldregeling. Over de jaren 2015 t/m 2017 was dit tarief nog € 7,50 per
kilogram. Voor flessen die wel voldoen geldt een tarief van € 0,02 per kilogram.
Met ingang van 2018 valt het tarief van € 0,25 buiten de heffingsvrije drempel van
50.000 kg per kalenderjaar. Ook producenten/importeurs die anderszins onderdrempelig
zijn dienen zich dus te houden aan de Statiegeldregeling en zijn wanneer dit niet het
geval is het tarief verschuldigd van € 0,25 per fles.
In deze samenvatting staat een verduidelijking van de verplichtingen evenals de
definities die gelden in het kader van de statiegeldregeling.
Wat zijn de verplichtingen?
1. De Producent en/of Importeur van Frisdranken en/of Waters dient bij de
verkoop in Nederland van die dranken in flessen van kunststof met een
inhoudsmaat van meer dan 0,75 liter, op de verkoopnota afzonderlijk als
statiegeld gespecificeerd dan wel tegelijk met de afrekening aan de koper, € 0,25
per fles aan zijn afnemers in rekening te brengen alsmede op het etiket van deze
flessen een aanduiding te (doen) plaatsen die duidelijk maakt dat de flessen met
statiegeld zijn belast.
2. De bovengenoemde Producent en/of Importeur, dan wel zijn afnemer die de
flessen met statiegeld doorverkoopt in Nederland, dient tegen inlevering van
onbeschadigde, op de juiste wijze gesorteerde en niet verontreinigde, van hem
afkomstige flessen als bedoeld onder 1, het daarvoor aan hem betaalde statiegeld
uit te betalen.

Definities:
Waters
Water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd; ijs en sneeuw.
Frisdrank
Water, mineraal en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere
zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken.
Uitzonderingen
1. Alcoholvrij bier
2. Groenten- en vruchtensap (al dan niet uit concentraat, geconcentreerd, door
waterextractie verkregen, of gedehydrateerd)
3. Vruchtennectar dat voldoet aan onderstaande minimumvruchtgehaltes*:
I.

Vruchten met zuur sap dat in onbewerkte toestand niet voor menselĳke
consumptie geschikt is

25%

passievruchten, gele terongs (Solanum quitoense), zwarte bessen, witte bessen,
rode bessen, duindoornbessen, citroenen en limoenen (lemmetjes), andere
vruchten van deze categorie.

30%

kruisbessen, sleepruimen, pruimen, kwetsen, lijsterbessen, veenbessen
(cranberries)

35%

zure kersen (morellen)

40%

andere kersen, bosbessen, rozenbottels, frambozen, abrikozen, aardbeien,
braambessen

50%

vlierbessen, kweeperen

II.

Zuurarme vruchten of vruchten die veel pulp opleveren of zeer
aromatische vruchten, met sap dat in onbewerkte toestand niet voor
menselĳke consumptie geschikt is

25%

mango’s, bananen, guaves, papaja’s, lychees, azarolmispels, zuurzakken, boeah
nona’s, cherimoya’s, granaatappels, acajounoten of cashewnoten, rode
mombinpruimen, umbu, andere vruchten van deze categorie.

III.

Vruchten met sap dat in onbewerkte toestand voor menselĳke
consumptie geschikt is

50%

appels, peren, perziken, citrusvruchten (sinaasappels, mandarijnen, etc.) met
uitzondering van citroenen en limoenen (lemmetjes), ananassen, tomaten, andere
vruchten van deze categorie.

(* Bovenstaande lijst met percentages staat vast in Richtlijn 2001/112/EG)

Toelichting
De verplichting tot het deelnemen aan de Statiegeldregeling was tot 1 januari 2015
opgenomen in de Verpakkingsverordening Productschap Dranken 2003 (te lezen in
samenhang met het Uitvoeringsbesluit Verpakkingsverordening Productschap Dranken
2003 zoals dat luidde op 31 december 2014 alsmede op dat moment van kracht zijnde
ontheffingen). Het verpakkend bedrijfsleven wenst tegen de achtergrond van de
Raamovereenkomst de Statiegeldregeling ook na 2014 voort te zetten voor grote
kunststofflessen voor Frisdranken en Waters totdat deze onder de Raamovereenkomst
kan worden vrijgegeven. Dit strookt ook met de wens van de Staatssecretaris. Voor
glazen flessen kent de Raamovereenkomst geen regeling. Voor glazen flessen kan de
oude regeling op vrijwillige basis voortgezet worden.

