Statiegeld op
blik
EAN-mutaties en
aanpassing
verpakkingen

26 april 2022

Vanaf 31 december 2022: invoering nieuw
statiegeldsysteem blik
+/- 2 miljard blikjes jaarlijks
Target vanaf 2024: jaarlijks in totaal 90% van de blikjes retour
Veranderingen:
•

€ 0,15 statiegeld op metalen drankverpakkingen <3 liter

•

Vrijwillige inzamelpunten

•

Bij ieder inzamelpunt in te leveren

•

Statiegelduitbetaling bij RVM’s

•

Bestaande RVM’s kunnen ook blik innemen

Juridische grondslag
Het kabinet heeft besloten om m.i.v. 31-12-2022 statiegeld op blik in te voeren om
hiermee o.a. een forse reductie van het aantal blikjes in het zwerfafval te
realiseren.
De juridische grondslag is het Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen
dat een wijziging geeft van het Besluit beheer verpakkingen in verband met het
invoeren van statiegeld op metalen drankverpakkingen:
Art 13 Besluit Beheer verpakkingen 2014:
De producent of importeur die drank in een metalen drankverpakking met een
inhoud van 3 liter of minder in Nederland in de handel brengt, brengt op die
drankverpakking statiegeld in rekening.
Toelichting besluit maatregelen metalen drankverpakkingen:
“De verwachting is dat er door producenten en importeurs van metalen
drankverpakkingen voor gekozen wordt ook deze verplichtingen collectief uit te voeren
en dat door hen een uitvoeringsorganisatie wordt aangewezen die operationeel
verantwoordelijk wordt voor het statiegeldsysteem.”

Juridische grondslag vervolg
•

Statiegeld is er alleen voor metalen drankverpakkingen met een inhoud
van 3 liter of minder met een vloeistof die zonder verdere bereiding
gedronken kan worden.

•

De operationele uitwerking zal, zoals bij PET, worden beschreven in een
Beleid Statiegeld blik. Het beleid is een juridische uitwerking van
praktische zaken om het statiegeldsysteem werkend te krijgen.

Producentenverantwoordelijkheid
van de P/I’s van blikjes
Statiegeld is een voorbeeld van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid: de
producent neemt verantwoordelijkheid voor de volledige levenscyclus van een
product met speciale aandacht voor terugname, recycling en eindverwerking.
Statiegeld zorgt ervoor dat meer drankverpakkingen worden ingeleverd. Het
materiaal is bovendien van hoge kwaliteit, waardoor het hergebruikt kan worden
in nieuwe drankverpakkingen
•

Iedere P/I is verantwoordelijk voor alle door de P/I op de markt gebrachte
blikjes.

•

De statiegeld blikjes die op de Nederlandse markt gebracht worden, moeten
opgehaald worden t.b.v. statiegeld afhandeling en recycling.

Wat gaat er veranderen voor de
consument?
Er komt, naast het huidige statiegeld op plastic flessen, €0,15 statiegeld op
drankblikjes. Dit wordt in rekening gebracht bij aankoop en terugbetaald bij het
terug brengen bij een RVM. Over statiegeld wordt geen BTW gerekend.
Blikjes die binnen het statiegeldsysteem vallen, zijn te herkennen aan het
statiegeld-logo.
Er wordt statiegeld uitbetaald voor blikjes die via EAN-code (barcode) herkend
worden en de vorm door de RVM’s herkend worden als statiegeldblik. Hiervoor
moet de EAN-code goed leesbaar zijn en opgenomen in het statiegeldsysteem.
Er komen uitbetalende innamepunten (RVM’s) in supermarkten en OV-stations
met bemande verkoop en innamepunten bij sportverenigingen, bioscopen etc.
Open inzamelsysteem: een statiegeldblik dat in NL is gekocht, kan overal in NL
worden ingeleverd.

Wat gaat er veranderen voor P/i’s?
•

De blikjes moeten worden aangepast aan het statiegeldsysteem
•

Logo voor herkenbaarheid als statiegeld blik

•

Nieuwe EAN-code (niet verplicht) voor borgen van juiste vergoedingsstructuur

•

Primaire verpakkingen en alle bovenliggende verpakkingen krijgen een nieuwe
EAN code conform GS1 regels

•

Aanmeldverplichtingen EAN codes (aan uitvoeringsorganisatie en RVM
leveranciers)

•

Opgaaf op de markt gebracht statiegeldblik bij Afvalfonds via producentenportal

•

Verantwoordelijkheid voor retourname (deel) op de markt gebrachte
verpakkingen in lijn met PET

•

Afdracht producentenbijdrage

Logo’s
•

Statiegeld logo verplicht op alle blikjes
die u vanaf 31-12-2022 op de NL markt
brengt

•

Alleen op de blikjes, niet voor de
omverpakkingen (6-pack, treetje etc.)

•

Mag in alle kleuren, zolang het
herkenbaar is

•

Opgegeven verhoudingen zijn verplicht
(te vinden op website Afvalfonds)

•

Mag ook met een sticker op het blikje
worden geplakt

•

Het Groene Punt logo wordt in
Nederland afgeraden

•

Het “prullenbak” logo is niet meer van
toepassing op statiegeldblik

•

Recycle logo / Alu logo blijft

EAN-mutaties
•

EAN-codes op de blikjes dienen
per 31-12-2022 te worden
aangepast om als statiegeldblik
herkend te kunnen worden door
de RVM’s (het is geen
verplichting).

•

Gebruik van “oude” NL code of
internationale code na 31-12-22
mag maar zal resulteren in hogere
afdracht (PET tarieven zijn
indicatief)

•

EAN codes omverpakkingen ook
aanpassen, conform de GS1
hiërarchie

•

Advies: EAN verticaal plaatsen

•

Advies: EAN bij de onder- of
bovenrand plaatsen (minder kans
op deuken)

EAN-mutaties vervolg
•

EAN codes (inclusief de gewichten en vormen) van
de blikjes moeten worden aangemeld bij nog op te
richten uitvoeringsorganisatie.

•

EAN codes en de vormen moeten worden
doorgegeven aan de op de markt actieve RVM
leveranciers

•

Nieuwe EAN codes mogen met een sticker op het
blikje worden geplakt

•

Nieuwe EAN codes kunnen worden aangevraagd bij
organisaties als GS1

•

EAN codes kunnen internationaal worden gebruikt.
Het gebruik van een internationale code zal naar
verwachting een toeslag tot gevolg hebben

•

QR-codes (2D) mogen worden toegevoegd voor
promotionele doeleinden mits waarbij rekening
gehouden moet worden met een strikt format van
de url.

EAN-mutaties vervolg
•

Hergebruik van een ‘oude ‘ EAN-code is niet mogelijk
De nieuwe statiegeldblikjes zijn niet vergelijkbaar
met de oude blikjes

•

EAN codes kunnen in “bulk” worden ingevoerd in de
GS1 NL datapool

•

Vanaf 31-12-2022 mogen producenten/importeurs
geen blikjes zonder logo en oude EAN-codes
uitleveren aan hun afnemers. De blikjes die verder in
de keten op voorraad staan mogen in NL worden
(uit)verkocht.

•

De uitvoeringsorganisatie in NL heeft geen
zeggenschap over het verkopen van blikjes met
oude EAN-codes buiten NL. Of dit mogelijk is, is
uiteraard afhankelijk van de lokale wet- en
regelgeving.

•

Een blikje kan in NL dezelfde EAN-code hebben als in
het buitenland. Blikjes die verkocht worden op de
Nederlandse markt moeten wel het statiegeldlogo
dragen

Onderwerpen voor volgende webinars
statiegeld blik
•

Transitieperiode

•

Vergoedingen

•

Internationale implicaties

•

Opzet uitvoeringsorganisatie

•

Definitieve uitwerking Beleid statiegeld blik

Vragen die via de chat zijn binnen gekomen en tijdens de vragensessie niet zijn
beantwoord zullen worden opgenomen in een Q&A die z.s.m. op de website van het
Afvalfonds zal worden gepubliceerd. Zodra er duidelijkheid is over de bovenstaande
onderwerpen zal dit ook online worden opgenomen.

Onze partners

Nedvang b.v. registreert
de inzameling en recycling en
onderhoudt de contacten met
gemeenten en afvalbedrijven.
En zorgt voor de sortering en
recycling van (kunststof)
verpakkingen door contracten
aan te gaan met nascheiders,
sorteerders, recyclers, transporteurs
en op- en overslagstations.

NederlandSchoon maakt Nederland
schoner door zwerfafval te bestrijden
en voorkomen samen met
gemeenten, bedrijven, overheden,
maatschappelijke organisaties en
betrokken burgers.

Het Kennisinstituut Duurzaam
Verpakken (KIDV) helpt bedrijven
met concrete kennis en adviezen
bij het verduurzamen van
hun verpakkingenbeleid.

Statiegeld Nederland coördineert
de invoering en de praktische
uitvoering van de statiegeldverplichting, zowel voor de kleine
als de grote kunststof frisdranken waterflessen. De uitvoering van
de statiegeldverplichting valt onder
de producten-verantwoordelijkheid
voor verpakkingen en wordt
collectief uitgevoerd.

Nederland circulair
elke verpakking telt

