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DE REIKWIJDTE VAN DE STATIEGELDVERPLICHTING 

 

 

I. Wat zegt de wet?  
Statiegeld op drankverpakkingen is bij wet geregeld in het zgn. Verpakkingenbesluit.       
Artikel 12 lid 1 van dit besluit zegt: 
 

De producent of importeur die water of frisdrank in een kunststof fles met een inhoud van 3 liter 
of minder in Nederland in de handel brengt, brengt op die fles statiegeld in rekening. 
 

 

De statiegeldverplichting geldt tot dusver dus alleen: 
a) voor een kunststof fles (en bijvoorbeeld nog niet voor een blikje) 
b) gevuld met water of frisdrank (en bijvoorbeeld niet voor bier) 
 

Om te voorkomen dat men de statiegeldverplichting kan omzeilen gelden hierbij zowel voor 
verpakkingen als voor dranken helder uitgewerkte definities.   
  

II. Een drankkarton kan vallen onder de definitie ‘kunststof fles’.   
Zie ons handhavingsverzoek.   
 

III. Veel met water vervaardigde dranken vallen onder de definitie ‘frisdrank’.    
Artikel 11 van het Verpakkingenbesluit zegt:  
 

In deze paragraaf wordt verstaan onder frisdrank: drinkwaar als bedoeld in artikel 7a van het Warenwetbesluit 
Gereserveerde aanduidingen.  
 

 

Het betreffende artikel van het Warenwetbesluit zegt: 
 

De aanduiding limonade of frisdrank mag uitsluitend worden gebezigd voor een drinkwaar die geen alcohol be-
vat, tenzij dit door een natuurlijk gistingsproces onbedoeld en onvermijdelijk aanwezig is tot een gehalte van 
ten hoogste 5 gram ethylalcohol per liter, en die bestaat uit: 

    – water, natuurlijk mineraalwater of bronwater; en 

    – suikers of zoetstoffen; 
 

    waaraan mogen zijn toegevoegd: 

    – koolzuur; 

    – aroma's; 

    – eetbare bestanddelen van vruchten of planten; 

    – vruchten- of plantensappen; 

    – technische hulpstoffen; of 

    – additieven die voldoen aan de voorschriften gesteld bij of krachtens Verordening (EG) nr. 1333/2008 van 
het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (PbEU 
2008, L 354). 

 

Dit impliceert onder meer dat veel dranken waar sap in zit moeten worden gezien als fris-
drank, zeker de sappen die zijn vervaardigd door aan water geïmporteerd sap-concentraat 
toe te voegen.  
Zo geldt de statiegeldverplichting bijvoorbeeld ook voor de PET-fles van Appelsientje van 
Riedel (die vorig jaar door Foodwatch bij Kassa werd aangeklaagd en inmiddels niet meer 
wordt verkocht met de aanduiding “versgeperst” ).    


