
Reacties supermarkten 
 
Reactie Albert Heijn 
Vragen van Kassa 

• Wat is jullie reactie op dit handhavingsverzoek? 
• Waarom zit er op deze verpakkingen geen statiegeld? Sommige plastic verpakkingen 

kunnen een ‘barrière’ hebben, een zuurstofwerende laag over het plastic. Maar een 
deskundige heeft ons gezegd dat deze barrière met name voor ‘100% sap’ kan werken om de 
houdbaarheid te verlengen, maar niet zozeer voor een sap waar water aan is toegevoegd. En 
bijvoorbeeld bij Cranberry sap is duidelijk dat de concurrentie ook zonder deze barrière kan.  

• Deze sapjes van Jumbo, bijvoorbeeld de cranberry sap, hebben nu een half jaar een 
prijsvoordeel van 0,15 cent tov dezelfde sapjes van de concurrent. Wat is jullie reactie 
daarop? 

• Gaan jullie actie ondernemen op basis van deze informatie? En zo ja, wat dan? 
 
Reactie Albert Heijn 
Jullie hadden een vraag over cranberrysap. Daar zit nu inderdaad geen statiegeld op. Bij de overgang 
naar het nieuwe systeem is dit voor deze fles niet gebeurd o.a. vanwege de extra barrière in deze 
fles. Daar gaan we nu opnieuw naar kijken. 
  
Wat betreft het handhavingsverzoek: dat kennen we niet, en daar kunnen we dus niet op reageren. 
We houden ons aan de regelgeving als je kijkt naar de Warenwet. Blijkbaar zijn er nu acht producten 
waar een vraag over wordt gesteld. Die zullen we onderzoeken. 
 
Reactie Jumbo 
Vragen van Kassa 

• Wat is jullie reactie op dit handhavingsverzoek? 
• Waarom zit er op deze verpakkingen geen statiegeld? Sommige plastic verpakkingen 

kunnen een ‘barrière’ hebben, een zuurstofwerende laag over het plastic. Maar een 
deskundige heeft ons gezegd dat deze barrière met name voor ‘100% sap’ kan werken om de 
houdbaarheid te verlengen, maar niet zozeer voor een sap waar water aan is toegevoegd. En 
bijvoorbeeld bij Cranberry sap is duidelijk dat de concurrentie ook zonder deze barrière kan.  

• Deze sapjes van Jumbo, bijvoorbeeld de cranberry sap, hebben nu een half jaar een 
prijsvoordeel van 0,15 cent tov dezelfde sapjes van de concurrent. Wat is jullie reactie 
daarop? 

• Gaan jullie actie ondernemen op basis van deze informatie? En zo ja, wat dan? 
 
Vanzelfsprekend houdt Jumbo zich aan de geldende wet- en regelgeving, Wij toetsen bij 
ieder product of statiegeld van toepassing is. Producten, zoals onze Jumbo Cranberry drank 
1 liter, die behoren tot de categorie ‘sappen’ zoals gedefinieerd in de relevante wetgeving 
(Warenwet) hebben geen statiegeld. 
 
Reactie PLUS  
Vragen van Kassa 

-          Waarom verkopen jullie Dubbeldrank zonder statiegeld? 
-          Waarom verkopen jullie veel eigen huismerk sappen zonder statiegeld? 

Wat betreft PLUS eigen merk: Het beste voorbeeld is denk ik wel de cranberry sap. Op jullie 
eigen merk zit geen statiegeld. En op de flessen van Ocean Spray die jullie ook verkopen, zit 
wel statiegeld. Met vrijwel dezelfde ingrediënten, waaronder water en toegevoegd suiker.  

 https://www.plus.nl/product/plus-cranberrysap-classic-fles-1-liter-806096 
 https://www.plus.nl/product/ocean-spray-cranberry-classic-sap-fles-1-liter-443376 



 
-          En gaan jullie hiernaar kijken / dit aanpassen? 
 

Wij zijn bezig onderstaande voorbeelden uit te zoeken. Voorop staat dat wij voorstander zijn van het statiegeld 
op kleine flesjes, om zo het zwerfafval in Nederland terug te dringen. Als blijkt dat wij ergens geen statiegeld op 
heffen, terwijl dat wel moet, zullen we dat zeker aanpassen. 
 
Ik wil nogmaals benadrukken dat we ons absoluut aan de gestelde eisen willen houden en dan de uitzending 
ook met veel belangstelling zullen volgen. Als er aanleiding tot aanpassingen zijn, dan zullen we die zeker doen. 


