STATIEGELD OP BNR-FLES
TOELICHTING OP WIJZIGING GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Inleiding
De statiegeldregeling voor hervulbare bierflessen zoals tot 1 januari 2015 vastgelegd in de
Verpakkingsverordening en het Uitvoeringsbesluit van het Productschap Dranken (hierna:
verpakkingsverordening) werkte goed en is bekend en vertrouwd bij consumenten,
brouwers, verkopers en importeurs. Met de opheffing van de productschappen is per 1
januari 2015 echter deze wettelijke borging van de statiegeldregeling vervallen. De
algemene verplichtingen over hergebruik en verwijdering van verpakkingen en emballage
voor consumptieproducten zijn evenwel niet veranderd. Ook de omstandigheden niet.
Een goed werkende statiegeldregeling is, om de gewenste duurzaamheidseffecten te
behouden, gebaat bij duidelijkheid en uniformiteit voor brouwers, importeurs, verkopers en
met name ook consumenten. Dàt een statiegeldverplichting blijft gelden is cruciaal voor het
terugbrengen van lege emballage. Het is eveneens belangrijk dat geen verwarring ontstaat
over de hoogte van het statiegeld op hervulbare bierflessen of over de werking van het
statiegeldsysteem. Een efficiënte werking van het logistieke systeem is namelijk essentieel
voor het voortbestaan van een algemene retourflessen pool.
Nederlandse Brouwers wenst dan ook de eerder vastgelegde statiegeldregeling uit de
Verpakkingsverordening te handhaven en waar mogelijk te verbeteren.

Uitgangspunten huidige en toekomstige statiegeldregeling voor de BNR-fles
Nederlandse Brouwers heeft het model- en auteursrecht van de eigen 30- en 50cl BNR-fles,
een hervulbare poolfles die door veel brouwerijen wordt gebruikt en hierdoor sinds jaar en
dag bekend staat als de ‘standaard in de markt’. Als model- en auteursrechthebbende is
Nederlandse Brouwers gerechtigd om regels op te stellen om de continuïteit en kwaliteit
van de gehele gezamenlijke BNR-flessenpool te waarborgen. Iedere brouwer die deze fles
wil gebruiken moet een gebruikersovereenkomst (licentie) ondertekenen (zie
www.bnrfles.nl).
Nederlandse Brouwers is voornemens om per 1 februari 2016 de bepalingen uit de
statiegeldregeling op te nemen in de Gebruikersovereenkomst voor de 30 cl BNR CBK-fles.
Zie voor een overzicht van de gewijzigde artikelen in de Gebruikerovereenkomst op pagina
4 en 5 van deze toelichting. Deze artikelen zijn een directe doorvertaling van de
statiegeldregeling, waarbij deze van toepassing zijn gemaakt op de BNR-fles.
Volgens Nederlandse Brouwers zal het de effectiviteit van de statiegeldregeling in het
algemeen – en daarmee het hergebruik van verpakkingen – ten goede komen als
merkeigenaren (o.a. brouwers en private label houders, hierna te noemen merkeigenaren)
en importeurs van bier in Nederland met hervulbare flessen anders dan de BNR-fles,
dezelfde bepalingen hanteren als de bepalingen die gelden voor de BNR-fles. Dus om zowel
op het gebied van statiegeldbedragen alsook de werking van de statiegeldregeling dezelfde
uitgangspunten te blijven hanteren zoals eerder vastgelegd in de verpakkingsverordening.
Dit om zo een efficiënte, uniforme en goedwerkende statiegeldregeling voor de toekomst te
behouden.

[1]

STATIEGELDREGELING
Hoogte statiegeld
Gebruikers van de BNR-fles zijn onverkort verplicht om een statiegeldbedrag van 10
eurocent te heffen. Omdat consumenten, verkopers en brouwers bekend zijn met en
gewend zijn aan de tarieven uit de verpakkingsverordening, kan Nederlandse Brouwers zich
voorstellen dat andere partijen met eigen hervulbare flessen ook de voorheen geldende
statiegeldbedragen aanhouden. Het zou dan gaan om de volgende bedragen:
Flessen met inhoudsmaat ≤ 50 cl (o.a. 25, 30, 33 en 35, en 50 cl)
Flessen met inhoudsmaat > 50 cl
Beugelflessen (o.a. 45 cl)

€ 0,10
€ 0,20
€ 0,20

Krat ≥ 13 vaks
Krat ≤ 12 vaks

€ 1,50
€ 0,75

Statiegeldsysteem
Het statiegeldsysteem van Nederlandse Brouwers voor de BNR-fles is gebaseerd op de
volgende uitgangpunten, die volgens Nederlandse Brouwers van belang zijn voor een
efficiënte, uniforme en goedwerkende statiegeldregeling:
1) Bij de verkoop van bier in statiegeld houdende verpakkingen brengt de gebruiker het
vastgestelde statiegeldbedrag aan de afnemer in rekening.
2) Om onduidelijkheid en mogelijke aanvullende kosten voor bijvoorbeeld de consument
te voorkomen is het belangrijk om met de afnemer vast te leggen dat bij alle verdere
verkopen van de betreffende verpakking eveneens een statiegeldbedrag in rekening
wordt gebracht aan consumenten om terugbezorging van lege flessen te stimuleren.
3) Bij retourontvangst van de statiegeldhoudende verpakking zal de gebruiker het
statiegeld retour betalen aan de inleverende afnemer, als de betreffende verpakking:
a. eigendom is van of, in het geval van een poolfles, een hervulbare flestype
betreft die de merkeigenaar en/of importeur ook daadwerkelijk zelf afvult of
verkoopt;
b. onbeschadigd is;
c. niet verontreinigd is;
d. correct gesorteerd is in de van toepassing zijnde omverpakking (d.w.z. het
krat moet gevuld zijn met hervulbare flessen van het daarmee
corresponderende merk of flestype);
e. daadwerkelijk onderhevig is aan statiegeld en dus in aanmerking komt voor
verrekening van het betreffende statiegeld; bij verkoop op de Nederlandse
markt wordt aangenomen dat statiegeld betaald is.
Gebruiker is niet verplicht statiegeld te vergoeden voor alle andere verpakkingen en/of
statiegeldhoudende verpakkingen die op andere wijze dan volgens hierboven aangegeven
voorwaarden worden aangeboden aan de gebruiker.
NB: deze uitgangspunten zijn een doorvertaling van de bepalingen uit de eerder geldende
Verpakkingsverordening.

Informatie voor consument
Om de consument te informeren of een bierfles al dan niet belast is met statiegeld, is het
belangrijk op het etiket duidelijke informatie hierover te vermelden. Gebruikers van de
BNR-fles zijn daarom verplicht om op het etiket van de fles aan te geven dat het een
statiegeldverpakking is. Daarbij moet de hoogte van het statiegeld worden vermeld.
Voorbeeld tekst: “eigendom van de brouwerij, statiegeld € 0,10”.
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Model controle retourontvangst van statiegeldflessen
De hierboven omschreven statiegeldregeling voorziet (net als in eerder van toepassing
zijnde wetgeving) in correcte sortering door de retail (retour leverende partij). Het
ontvangen van de correcte fles in de corresponderende omverpakking is cruciaal voor een
efficiënte werking van een meermalige flessenpool en daarmee een integrale voorwaarde
voor het voortbestaan van de BNR-fles.
Gebleken is echter dat het aantal foutief retour ontvangen bierflessen in het krat stijgt.
Nederlandse Brouwers is van mening dat een effectieve wijze om het aantal foutief te
ontvangen flesjes te reduceren, het correct toepassen van de bepalingen in de
statiegeldregeling is. Dat wil zeggen het controleren van kratten en het correct
retourbetalen van het van toepassing zijnde statiegeld enkel in het geval dat aan de
genoemde voorwaarden onder punt 3 a t/m e van het hoofdstuk statiegeldsysteem is
voldaan.
Uiteraard is het de gebruikers zelf om te bepalen of zij al dan niet van deze artikelen
gebruik maken bij vergoeding van statiegeld aan de aanbiedende partij. Echter indien
hiervan gebruik gemaakt wordt is het van belang dat de controle van de hoeveelheid retour
te betalen statiegeld op verantwoorde wijze wordt uitgevoerd. Hieraan moet een procedure
ten grondslag liggen die bij uitvoering een hoge mate van zorgvuldigheid garandeert.
Het is in de praktijk voor gebruikers niet altijd mogelijk ieder krat ogenblikkelijk bij
teruggave in zijn volledigheid te controleren op correcte sortering (30cl BNR-flessen
moeten geretourneerd worden in van toepassing zijnde kratten). Nederlandse Brouwers
heeft Capgemini Consulting daarom verzocht een representatieve steekproef op te stellen
om de controle van het ontvangen leeggoed op een statistisch verantwoorde maar ook
efficiënte en pragmatische manier uit te voeren. Het doel van het model is om met een
statische zekerheid van 95%1 op basis van een steekproef een uitspraak te doen over
hoeveelheid ontvangen vreemde, niet correct gesorteerde hervulbare flessen per vracht.
Gebruikers zullen op basis van deze representatieve steekproef kunnen bepalen hoeveel
procent van de hervulbare flessen en kratten juist gesorteerd zijn. Aan de hand van het
resultaat kan vervolgens worden bepaald over hoeveel hervulbare flessen statiegeld
terugbetaald moet worden.
Het is gebruikers ook toegestaan een ander model voor representatieve steekproeven te
hanteren om de controle van het ontvangen leeggoed op een statistisch verantwoorde uit
te voeren, op voorwaarde dat dit model een statistische zekerheid van 95% geeft om
uitspraak te doen over de hoeveelheid ontvangen, vreemde, niet correct gesorteerde,
hervulbare flessen per vracht.
Zie het Excel-formulier “Model berekening steekproef meting vreemde flessen”. Deze is
vanaf eind januari 2016 beschikbaar via www.bnrfles.nl en www.nederlandsebrouwers.nl.
In tabblad 1 “merkkrat” wordt de steekproefgrootte berekend voor merkkratten, in tabblad
2 “pinolenkrat” wordt de steekproefgrootte voor pinolenkratten berekend. Op basis van
verder ingevulde data welke wordt verkregen door uitvoering van de meting, wordt het
percentage ontvangen vreemde flessen door het systeem “model berekening steekproef
meting vreemde flessen” volgens de vastgestelde voorwaarden berekend/geëxtrapoleerd.
Zie voor een uitleg aanpak steekproef Bijlage a “Uitleg aanpak steekproef”. Zie voor de
richtlijnen, uitgangspunten en statistische berekeningen in Bijlage b “Richtlijnen model
berekening steekproef meting vreemde flessen”.

1

Een statistische zekerheid van 95% is gekozen op basis van significatie (Bron: Kish, L. (1965). Survey Sampling.
Wiley. ISBN 0-471-48900-X)
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OVERZICHT GEWIJZIGDE ARTIKELEN BINNEN GEBRUIKERSLICENTIE
Artikel 3.4 is verwijderd (opgenomen in nieuw artikel 4.1)
Artikelen 4.1 t/m 4.5 betreffende Looptijd en Uittreding zijn nu artikelen 5.1 t/m 5.5
Artikelen 5.1 t/m 5.4 betreffende Overige Artikelen zijn nu artikelen 6.1 t/m 6.4
Nieuw toegevoegd zijn artikelen 4.1 t/m 4.4 betreffende Statiegeld (retoursysteem):
4.1

De 30 en/of 50 cl BNR CBK-fles mag in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en
Duitsland enkel en alleen gebruikt worden als retourfles, waarbij altijd het
statiegeldbedrag van 10 eurocent per fles wordt geheven, tenzij een van deze
landen middels daar geldende wetgeving een ander statiegeldbedrag oplegt.
Gebruiker wordt daarnaast geadviseerd om – indien van toepassing – de volgende
tarieven te hanteren voor de omverpakking, zijnde een krat:
Krat ≥ 13 vaks
€ 1,50
Krat ≤ 12 vaks
€ 0,75

4.2

Gebruiker is verplicht om op het etiket van de 30 en/of 50 cl BNR CBK-fles aan te
geven dat het een statiegeldverpakking betreft waarbij de hoogte van het statiegeld
aangegeven dient te worden. Voorbeeldtekst: “Eigendom van de brouwerij,
statiegeld € 0,10”.

4.3

Als waarborging van een efficiënt en goed lopend retoursysteem voor BNR flessen
zal Gebruiker de volgende uitgangspunten ten aanzien van het statiegeldsysteem
hanteren:
1) Bij de verkoop van bier in de statiegeld houdende BNR fles brengt de Gebruiker
het vastgestelde statiegeldbedrag van de fles en de (indien van toepassing)
omverpakking (krat) aan de afnemer in rekening;
2) Gebruiker zal in haar verkoopvoorwaarden met de afnemer vastleggen dat bij
alle verdere verkopen van de betreffende BNR fles en van toepassing zijnde
omverpakking eveneens hetzelfde statiegeldbedrag in rekening wordt gebracht;
3) Bij retourontvangst van de lege statiegeldhoudende BNR fles zal Gebruiker het
daarvoor aan hen betaalde statiegeld retour betalen aan de inleverende partij,
als:
a. het een BNR fles betreft en de fles daarmee van toepassing is op de
betreffende fleseigenaar en/of importeur;
b. deze tevens onbeschadigd is;
c. en niet verontreinigd is;
d. alsook correct gesorteerd is in de van toepassing zijnde omverpakking
(d.w.z. het krat moet bestemd zijn voor BNR flessen);
Gebruiker is niet verplicht statiegeld te vergoeden aan de inleverende partij
voor alle andere verpakkingen die worden aangeboden aan Gebruiker in voor
BNR flessen bestemde omverpakkingen.

4.4

Wanneer Gebruiker besluit om aan de inleverende partij enkel statiegeld retour te
betalen indien wordt voldaan aan de criteria als genoemd in artikel 4.3, onder 3), is
van belang dat de bepaling van de hoeveelheid in te houden en retour te betalen
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statiegeld op verantwoorde wijze wordt uitgevoerd. Hieraan moet een procedure ten
grondslag liggen die bij uitvoering een hoge mate van zorgvuldigheid garandeert.
Daarbij moet een minimale statistische zekerheid van 95% worden gegeven om
uitspraak te doen over de hoeveelheid ontvangen niet-correct gesorteerde flessen
per retourvracht.
Een hiervoor in aanmerking komende zorgvuldige procedure wordt door Nederlandse
Brouwers beschikbaar gesteld middels de website www.bnrfles.nl en biedt:
Bijlage 2 bij gebruikerslicentie: “Model berekening steekproef meting vreemde
flessen”, incl. bijlagen 2a “Uitleg aanpak steekproef” en 2b: “Richtlijnen model
berekening steekproef meting vreemde flessen”
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