
 
 
 
FACTSHEET PETROL 
AAN: Stations manager en staff 
 
WAT VERANDERT ER? 
Op 1 juli 2021 wijzigt het statiegeldsysteem. Dit zijn de veranderingen op hoofdlijnen:  

• Er wordt € 0,15 statiegeld geheven op kleine plastic flessen van frisdranken 
en waters (niet van sap, siroop en zuivel). Grote flessen blijven onderdeel 
van het systeem (€ 0,25 statiegeld).  

• De etiketten krijgen een statiegeldlogo én nieuwe EAN-codes: 
o grote flessen met nieuwe EAN-codes stromen in vanaf 1 april 2021; 
o kleine flessen met nieuwe EAN-codes stromen in vanaf 1 juni 2021.  

• Er komen méér inzamelpunten, zowel verplichte als vrijwillige.  
• Het wordt een open inleversysteem: de consument kan inleveren bij alle innamepunten. Het maakt 

niet uit waar hij of zij de fles gekocht heeft.  
• De (nieuwe) uitvoeringsorganisatie is Statiegeld Nederland. 

 
SNELWEGSTATIONS WORDEN VERPLICHT INNAMEPUNT 

• De bemande stations langs de snelweg zijn verplicht om statiegeldflessen in te nemen. De overige 
stations mogen dat zelf beslissen.  

• Andere verplichte innamepunten zijn grote supermarkten, bemande ov-locaties en grotere 
cateringslocaties. Overige verkooppunten van petflessen kunnen vrijwillig innamepunt worden.  

• Alle snelwegstations krijgen vanuit Statiegeld Nederland een officieel schrijven. (Bij een stationslocatie 
van een keten wordt dat via het hoofkantoor verstuurd.) 

 
AANMELDEN BIJ STATIEGELD NEDERLAND 

• Vanaf 1 april kunnen innamepunten zich aanmelden bij Statiegeld Nederland via de website 
www.statiegeldnederland.nl.  

• De financiële afhandeling (retour uitgekeerd statiegeld en handlingsvergoeding) vindt plaats tussen: 
1. het innamepunt (filiaal) en Statiegeld Nederland rechtstreeks; of 
2. het hoofdkantoor en Statiegeld Nederland; dan zorgt het hoofdkantoor voor de creditering richting 
winkel/filiaal; of 
3. (als de grossier dat aanbiedt) de grossier en Statiegeld Nederland, en dan crediteert de grossier het 
innamepunt.  

• Een innamepunt krijgt een klantnummer waarop bijgehouden wordt hoeveel het inzamelt. Voor de 
tracebility krijgt het innamepunt klantspecifieke labels met klantnummer. Die zijn bedoeld om op de 
sluitstrips voor de bags te plakken. 

• De bags (inclusief sluitstrips) voor het afvoeren van de flessen komen beschikbaar via de grossier. De 
bags zijn van dik plastic en worden gerecycled na gebruik. Er zijn nu big bags en small bags. Er zal naar 
alle waarschijnlijkheid nog een derde formaat aan toegevoegd worden. 
o big bag: 800 liter, past om een rolcontainer; 
o small bag: 240 liter, te gebruiken in een kliko/inzamelbak; 
o mini bag; 120 liter, te gebruiken in een zakhouder (bijvoorbeeld achter de toonbank). 

• In de zakken mogen de kleine en grote flessen door elkaar ingezameld worden.   
• Klantspecifieke labels voor de sluitstrips worden na inschrijving bij Statiegeld Nederland verstuurd aan 

de innamepunten. Door dit label blijft in de hele keten bekend waar de bag vandaan komt en hoeveel 
het innamepunt vergoed krijgt. Labels worden automatisch aangevuld door Statiegeld Nederland op 
basis van het verbruik van het inleverpunt. 

 
VERGOEDING 
Verplichte innamepunten hebben recht op een handlingsvergoeding als tegemoetkoming in de te maken 
kosten. De handlingsvergoeding wordt verrekend op basis van het aantal ingeleverde statiegeldflessen. Ook 
krijgt het station het uitgekeerde statiegeld retour.  
 
 



 
 
Samengevat doorloopt iedere fles de volgende route:  

1. De producent verkoopt (via de grossier) aan Petrol, en vraagt daarvoor inkoopprijs + statiegeld. 
2. Petrol verkoopt aan de consument, en vraagt daarvoor consumentenprijs + statiegeld. 
3. De fles komt via de consument retour, en het statiegeld wordt terugbetaald aan de consument. 
4. De flessen gaan in bags retour naar Statiegeld Nederland. 
5. Statiegeld Nederland telt de statiegeldflessen per klantspecifiek nummer. 
6. Het statiegeld + de eventuele handlingsvergoeding wordt door Statiegeld Nederland betaald aan 

het Petrol-station. Het bedrag wordt berekend op basis van het aantal statiegeldflessen dat wordt 
ingeleverd bij Statiegeld Nederland. 

 
WIJZE VAN  INNAME 

• Een innamepunt kan handmatig innemen of met een Reverse Vending Machine (RVM). De keuze 
hangt af van het verwachte aantal flessen dat retour komt, beschikbare mankracht, ruimte in de 
winkel, kosten, enz.  

• Bij inname kijkt de medewerker of er een statiegeldlogo op het etiket staat, of wordt de EAN-code 
gescand. Heeft de consument recht op statiegeld, dan krijgt hij  €0,15 voor een kleine fles (<1 liter) en 
€ 0,25 voor een grote fles (³ 1 liter) retour (of wordt het bedrag verrekend met zijn aankoop). Er komt 
een app uit waarmee medewerkers kunnen controleren of een fles statiegeldplichtig is.) 

• De bags op het station worden periodiek meegenomen door de grossier.  
• In het begin zullen er waarschijnlijk ook oude (niet-statiegeldplichtige) flesjes ingeleverd worden. Een 

station mag die accepteren, maar ontvangt er geen statiegeldvergoeding voor. Statiegeld Nederland 
zal de flessen wel goed verwerken.   

• Het is toegestaan om naast bovenstaande innamesystemen ook een donatiebak te plaatsen. 

  
 
VERANDERINGEN IN DEZE PRODUCTGROEP 

• De grote en kleine flessen krijgen allemaal een nieuwe EAN-code, en op het etiket komt het 
statiegeldlogo.  

• De prijs van het product zal worden verhoogd (statiegeldheffing).  
• Het kassasysteem zal de retourbetaling van statiegeld moeten kunnen verwerken. 
• De retourstroom aan plastic flessen zal toenemen. Daarvoor zal ruimte vrijgemaakt moeten worden 

en een aangepaste logistieke stroom opgezet moeten worden. 
• Vanaf 31 december 2022 wordt er ook statiegeld geheven op blik. Op dit moment wordt onderzocht 

hoe dat systeem het best vormgegeven kan worden. Daarom is het nog niet meegenomen in deze 
uitrol. 	

 
COMMUNICATIE 

• Om consumenten te informeren over de veranderingen zal in mei gestart worden met een pr-
campagne en in juni met een landelijke campagne. Daarin zal ook de communicatie richting staff 
worden meegenomen. Zo zijn ze goed op de hoogte en kunnen ze vragen van klanten beantwoorden. 

• Voor een goede exposure van de statiegeldboodschap vragen we alle partners om actieve hulp bij het 
uitdragen daarvan. Er zal een digitale toolkit ter beschikking gesteld worden met een brede range aan 
communicatiematerialen. Er komt een algemene toolkit, en een die is aan te passen aan de huisstijl en 



 
 

boodschap van de specifieke formule. Het materiaal komt in april beschikbaar via 
www.statiegeldnederland.nl.   

 
VOORBEREIDING 
Het is aan te raden om bijtijds te bepalen hoe er vanaf juni 2021 wordt ingenomen op het station. Een Reverse 
Vending Machine heeft stroom nodig en kent een levertijd. Handmatige inname is makkelijker in te voeren, 
maar ook dan moet de procedure goed worden doorgenomen voor ieder station. Denk daarbij ook aan punten 
als: 

• Kan een flesje bij iedere kassa ingeleverd worden (dus ook bij de bakkerij) of niet? 
• Is er ruimte voor een innamebak achter de kassa? 
• Wat wordt de werkwijze wanneer de OBRI dicht is? 
• Waar worden de flesjes opgeslagen? 
• Integreer het ophalen van de flesjes in het schema met de grossier.  
• Zorg dat alle EAN-wijzigingen op tijd zijn ingevoerd. 
• Kan het kassasysteem statiegeld bijtellen en retour geven? 
• Kan het kassasysteem het statiegeld verrekenen met een aankoop? 
• Welke communicatie is er nodig richting medewerkers en consument? We denken graag met u mee. 
• Is Statiegeld Nederland als afnemer ingevoerd in het administratiesysteem? 

 
PLANNING 
Nu  Bepaal hoe uw station wil gaan innemen; handmatig of met een machine.  
Nu  Ga in gesprek met de groothandel (en eventueel het hoofkantoor). Wat moet er 

worden voorbereid in de shop (kassasysteem, ruimte, innamemethode, opslag van 
zakken met lege flessen, enz.)? 

Vanaf 1 april 2021 Registreren bij Statiegeld Nederland. 
Mei   Zakken en sluitingen bestellen; labels worden toegestuurd door Statiegeld  
   Nederland. 
Vanaf april 2021  Instroom nieuwe EAN-codes op grote flessen. 
1 juni 2021  Zorg dat de shop gereed is voor inname van kleine flessen. 
1 juni 2021  Zorg dat alle productcodes in het (kassa)systeem zitten. 
1 juni 2021  Schap in orde, winkel voorzien van communicatie-uitingen over statiegeld en  
   inname. 
Vanaf juni 2021  Instroom nieuwe EAN-codes op kleine flessen. 
 
MEER INFORMATIE 
Kijk op www.statiegeldnederland.nl. 
 

 
 

 


