
BELANGRIJKE INFORMATIE:
Wijzigingen statiegeldsysteem BLIK

Per 1 april zal het statiegeld systeem zoals we dat kennen - met statiegeld op PET-flessen -uitgebreid 
worden met statiegeld op BLIK. Wij willen u hier graag over informeren.

1. Aanleiding wijziging statiegeld systeem met statiegeld op blik
Het maatschappelijke doel van het statiegeldsysteem is om waardevol materiaal gescheiden in te 
zamelen, zodat het hergebruikt kan worden voor nieuwe blikjes of overige nuttige toepassingen. 
Daarnaast vermindert de maatregel naar verwachting het aandeel blikjes in het zwerfafval aanzienlijk. 

2. Wat gaat er wijzigen?
Op alle metalen drankverpakkingen*, met een inhoud van drie liter of minder die op de Nederlandse 
markt worden gebracht, zullen we u vanaf 1 april € 0,15 per blikje statiegeld berekenen. U als klant 
berekent het statiegeld vervolgens door naar uw klanten. U kunt de lege blikjes ook weer bij ons 
inleveren en ontvangt in dat geval de € 0,15 per blikje weer retour.  

(*Een metalen drankverpakking is omschreven als een vloeistof bestemd voor menselijke consumptie en 
primair bedoeld om te worden gedronken).

Alle blikjes krijgen een nieuwe EAN code en zullen bedrukt zijn met het bekende statiegeld logo. Deze 
wijziging brengt met zich mee dat wij nieuwe artikelnummers moeten aanmaken. De nieuwe nummers 
zullen gekoppeld worden aan de huidige bestaande nummers. Wilt u een overzicht van de wijzigingen 
ontvangen, neem dan contact op met onze afdeling Verkoop Binnendienst (075-6843055).  

3. Registratie en statiegeld creditering
Sinds 1 juli geldt er al statiegeld op PET-flesjes kleiner dan een liter (water en frisdranken, niet in 
kratten). Wellicht bent u reeds bekend met het retourneren hiervan in Big Bags. In dat geval verandert 
er weinig voor u; u kunt de lege statiegeld blikjes bij de PET-flesjes in de Big Bag retour geven aan onze 
chauffeur. 

Werkwijze (voor retourneren BLIK en/of PET):
Werkt u nog niet met het retourneren van PET in Big Bags dan dient u het volgende te doen.   

1) U dient zich z.s.m. te registreren als innamepunt bij Statiegeld Nederland via 
(https://statiegeldnederland.nl/). Dit is de uitvoeringsorganisatie voor creditering van het statiegeld op 
de blikjes (en PET-flessen). Door u te registreren bij Statiegeld Nederland wordt zichtbaar naar wie en 
op welk rekeningnummer het statiegeld gecrediteerd moet worden. Registratie is een vereiste anders 
kunnen wij geen Big Bags retour nemen.

2) Na registratie ontvangt u van Statiegeld Nederland specifieke klant labels met uw unieke klantcode 
waarop uw gegevens voor de correcte creditering van uw statiegeld zijn vermeld.



BELANGRIJKE INFORMATIE:

3) Alle statiegeld houdende PET-flessen en blikjes dienen retour gestuurd te worden via uniforme Mini 
Bags, Small Bags of Big Bags;
-  Mini Bag – 120 liter / 100 kleine of 35 grote flessen. 
-  Small Bag – 240 liter / 200 kleine of 70 grote flessen. 
-  Big Bag – 800 liter / 630 kleine of 230 grote flessen.

Artikelnummers: 
- 72.050.17 DS  144 ST Minibag flessenzak mini > Emballage prijs per doos €144,00
- 72.050.09 DS  45 ST Smallbag flessenzak klein >Emballage prijs per doos € 45,00
- 72.050.25 DS  24 ST Bigbag flessenzak groot >Emballage prijs per doos € 24,00

Elke lege Bag vertegenwoordigt een emballage waarde van € 1,-, welke ook door Statiegeld Nederland aan 
u wordt vergoed na inlevering van een Bag.

4) Nadat u de Bag heeft gevuld, dient u deze af te sluiten met de sluitstrip en de zak te voorzien van uw 
specifieke klant label (indien uw unieke klant labels op mochten raken en u nog geen nieuwe labels heeft 
ontvangen, kunt u contact opnemen met Statiegeld Nederland).

5) Bij elke levering vanuit ons kunt u uw lege blikjes en petflessen in de Bags retour geven aan onze 
chauffeur.
Voorwaarden retourgave:
- Alle blikjes (en/of PET-flessen) met het statiegeld logo mogen in 1 Bag verzameld worden.
- De Bag wordt gevuld tot aan de vulstreep en dient te worden afgesloten met de sluitstrip. 
- De Bag dient te worden voorzien van uw specifieke klant label verkregen via Statiegeld Nederland.
- De Bag dient zonder vervuiling aan de buitenzijde te worden aangeleverd i.v.m. hygiëne. 
- De Bag dient heel te zijn.

Voldoet de Bag met lege blikjes (en/of PET-flessen) niet aan de bovenstaande eisen, dan zal onze chauffeur 
deze moeten weigeren. 

6) Wij sturen de Bags door naar de producent waar de telling van het statiegeld blik (en/of PET-flessen) 
plaatsvindt. 

7) De producent stuurt de te crediteren aantallen door naar Statiegeld Nederland.

8) Statiegeld Nederland crediteert uw statiegeld binnen maximaal twee weken naar het door u opgegeven 
bankrekeningnummer (zie registratie via https://statiegeldnederland.nl/).
Mocht uw statiegeld niet tijdig worden gecrediteerd, dan dient u contact op te nemen met Statiegeld 
Nederland.

Heeft u nog aanvullende vragen of opmerkingen, neem gerust contact op met onze verkoop binnendienst 
of met Statiegeld Nederland, info@statiegeldnederland.nl


