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VERZOEK OM HANDHAVING VAN STATIEGELD OP PLASTIC FLESSEN VAN FRISDRANKEN 

 

Geachte heer Klomp,  

 

Cliënte, Recycling Netwerk, te Emst, vraagt uw dringende aandacht voor het volgende: 

 

Op grond van artikel 12 Besluit beheer verpakkingen 2014 (hierna te noemen: Verpakkingenbesluit) 

moeten producenten en importeurs statiegeld in rekening brengen op kunststof frisdrankflessen van 

drie liter of kleiner. Tot verbazing van cliënte houdt niet iedere producent/importeur zich aan deze 

verplichting.  

 

Frisdrank is een drank die bestaat uit water en suiker waaraan mogelijk is toegevoegd o.a. vruchten- 

of plantensappen (artikel 11 Verpakkingenbesluit). Er blijken verschillende kunststof flessen in 

omloop te zijn waarvoorgeen statiegeld in rekening is gebracht en/of waarop geen statiegeldlogo 

aanwezig is, terwijl deze frisdank, zoals beschreven in het Verpakkingenbesluit, bevatten.  

 

Toezicht op de naleving van dit besluit en de bestuursrechtelijke handhaving zijn 

verantwoordelijkheden van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (I en W). De uitvoering ervan 

is gemandateerd aan de ILT. 
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Ter illustratie de volgende vergelijking: 
 
 

Crystal Clear Apple pear fles  
Ingrediënten: water, voedingszuur 
(citroenzuur), natuurlijk aroma, zuurteregelaar 
(natriumcitraat), conserveermiddelen 
(kaliumsorbaat, dimethyldicarbonaat), 
zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), appelsap 
uit concentraat (0,01%), perensap uit 
concentraat (0,01%). 

AH Duodrink sinaasappel perzik 
Ingrediënten: water, vruchtensap uit 
concentraat (20% sinaasappel, 9% appel), 20% 
perzikpuree, suiker, natuurlijk 
sinaasappelaroma, vitamine C, voedingszuur 
(citroenzuur [E330]), natuurlijk perzikaroma 
met andere natuurlijke aroma's. 

 
 

Op het flesje van Crystal Clear Apple pear wordt wél statiegeld geheven, omdat er sprake is van 

frisdrank zoals omschreven in het Besluit beheer verpakkingen 2014, namelijk: een drank bestaande 

uit water en suiker/zoetstof en mogelijk o.a. vruchten- en/of plantensappen. Op de fles AH 

Duodrink sinaasappel perzik niet, terwijl die ook als zodanig kwalificeert.  

 

AH Duodrink sinaasappel perzik bestaat ook deels uit water, suiker en vruchtensap, net zoals Crystal 

Clear Apple pear. Toch wordt er geen statiegeld geheven op deze fles.  

 

Juridisch kader 

 

Statiegeldverplichting  

De producent of importeur die water of frisdrank in een kunststof fles met een inhoud van drie liter 

of minder in Nederland in de handel brengt, brengt op die fles statiegeld in rekening (art. 12 

Verpakkingenbesluit). Deze verplichting kent een aantal uitzonderingen op grond van artikel 13 

Verpakkingenbesluit, namelijk: verpakkingen van medicinale drank, verpakkingen van wijn, 

verpakkingen van sterke drank en verpakkingen van matig-alcholhoudende dranken. 

 

Frisdranken  

Op grond van artikel 11 Verpakkingenbesluit moet onder frisdrank worden verstaan: drinkwaar als 

bedoeld in artikel 7a van het Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen. De 

aanduiding limonade of frisdrank mag uitsluitend worden gebezigd voor een drinkwaar die geen 

alcohol bevat, 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 
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• 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). 

 

Vruchtennectars als bedoeld in de Richtlijn 2001/112/EG zijn producten die worden verkregen door 

water met of zonder toevoeging van suikers en/of honing toe te voegen aan een vruchtensap. Deze 

dranken kwalificeren als frisdrank in de zin van het Verpakkingenbesluit. 

 

In de praktijk 

 

In de praktijk houdt niet iedere producent en of importeur zich aan de bovenstaande regels. Op de 

volgende plastic flessen van frisdranken zit op dit moment geen statiegeld.  

 

 Ingredienten  Frisdrank (Verpakkingenbesluit) 

AH Duodrink sinaasappel perzik Ingrediënten: water, vruchtensap uit 

concentraat (20% sinaasappel, 9% appel), 

20% perzikpuree, suiker, natuurlijk 

sinaasappelaroma, vitamine C, voedingszuur 

(citroenzuur [E330]), natuurlijk perzikaroma 

met andere natuurlijke aroma's. 

� Water 

� Suiker/zoetstof 

� Vruchten- en/of plantensappen 

 

 

Conclusie: er is sprake van frisdrank 

AH Multivitamine ACE Ingrediënten: water, sap uit concentraat 

(30% sinaasappel, 5% citroen, 5% wortel), 

fructosestroop, vitaminen (A, C, E), 

stabilisator (pectine [E440]), natuurlijk 

sinaasappelaroma met andere natuurlijke 

aroma's, zoetstof (sucralose [E955]). 

� Water 

� Suiker/zoetstof 

� Vruchten- en/of plantensappen 

 

 

Conclusie: er is sprake van frisdrank 

AH Cranberry classic drink Ingrediënten: water, vruchtensap uit 

concentraat (30% cranberry, 1,5% aronia), 

suiker, aroma, vitamine C, natuurlijk aroma, 

voedingszuur (citroenzuur [E330]). 

� Water 

� Suiker/zoetstof 

� Vruchten- en/of plantensappen 

 

Conclusie: er is sprake van frisdrank 

AH Multivitamine Oranje Ingrediënten: vruchtensap uit concentraat 

(32% sinaasappel, 26% appel, 4,3% witte 

druif, 3,7% peer, 3% passievrucht, 1,8% 

ananas), water, vruchtenpuree (3% 

nectarine, 0,5% banaan, 0,5% acerola, 0,2% 

abrikoos), voedingszuur (citroenzuur [E330]), 

vitaminen (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12, C, 

E), stabilisator (pectine [E440]), zoetstof 

(sucralose [E955], acesulfaam-k [E950]). 

� Water 

� Suiker/zoetstof 

� Vruchten- en/of plantensappen 

 

 

 

 

 

Conclusie: er is sprake van frisdrank 

AH Duodrink tropische vruchten Ingrediënten: water, vruchtensap uit 

concentraat (15% appel, 14% sinaasappel, 

5% passievrucht, 3,5% witte druif, 2% peer, 

1,5% perzik, 1,5% ananas, 0,2% vlierbes), 

suiker, vruchtenpuree (0,6% banaan, 0,5% 

abrikoos, 0,5% acerola), aroma, antioxidant 

(ascorbinezuur [E300]), kleurstof (caroteen 

[E160a]). 

� Water 

� Suiker/zoetstof 

� Vruchten- en/of plantensappen 

 

 

 

 

Conclusie: er is sprake van frisdrank 

AH Cranberry light  Ingrediënten: water, vruchtensap uit 

concentraat (30% cranberry, 1,5% aronia), 

zuurteregelaar (natriumcitraat [E331]), 

aroma, zoetstof (sucralose [E955], 

acesulfaam-K [E950]), natuurlijk aroma, 

voedingszuur (citroenzuur [E330]). 

� Water 

� Suiker/zoetstof 

� Vruchten- en/of plantensappen 

 

 

Conclusie: er is sprake van frisdrank 
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AH Mango nectar Ingrediënten: water, 30% mangopuree, 

suiker, citroensap uit concentraat, 

antioxidant (ascorbinezuur [E300]). 

� Water 

� Suiker/zoetstof 

� Vruchten- en/of plantensappen 

 

Conclusie: er is sprake van frisdrank 

AH Nectar peer Ingrediënten: 50% perenpuree, water, 

suiker, citroensap uit concentraat, 

antioxidant (ascorbinezuur [E300]). 

� Water 

� Suiker/zoetstof 

� Vruchten- en/of plantensappen 

 

Conclusie: er is sprake van frisdrank 

DubbelDrank Mango & 

Guanabana 

 

Ingrediënten: Water, vruchtensap uit 

concentraat (appel 22%, sinaasappel, mango 

5%, guanabana 3,5%, citroen), suiker, 

natuurlijk aroma, vitamine C en D3 

 

� Water 

� Suiker/zoetstof 

� Vruchten- en/of plantensappen 

 

Conclusie: er is sprake van frisdrank 

DubbelDrank Sinaasappel & 

Perzik 

 

Ingrediënten: Vruchtensap uit concentraat 

(sinaasappel 20%, perzik 20%, appel), 

water, suiker, natuurlijk aroma, vitamine C 

en D3 

 

� Water 

� Suiker/zoetstof 

� Vruchten- en/of plantensappen 

 

Conclusie: er is sprake van frisdrank 

Jumbo Sinaasappelnectar 

 

Ingrediënten: sinaasappelsap uit 

concentraat, water, suiker, E300 

 

� Water 

� Suiker/zoetstof 

� Vruchten- en/of plantensappen 

 

Conclusie: er is sprake van frisdrank 

Jumbo Appel Nectar 

 

Ingrediënten: appelsap uit concentraat, 

water, suiker, glucose-fructosesiroop, 

citroenzuur 

 

� Water 

� Suiker/zoetstof 

� Vruchten- en/of plantensappen 

 

Conclusie: er is sprake van frisdrank 

Jumbo Multivitaminedrank 

Nectar light 

 

Ingrediënten: Uit sapconcentraat verkregen 

vruchtensap (appel, sinaasappel, ananas, 

citroen, grapefruit, passievrucht, druif, kiwi), 

vruchtenmoes (nectarine, banaan, mango, 

guave), abrikozenpulp, water, wortelsap uit 

concentraat 5%, zoetstoffen: E952 en E954, 

vitaminen: thiamine (B1), niacine (B3), 

pantotheenzuur (B5), B6, biotine (B8), B12, C 

en E, antioxidant E300 

 

� Water 

� Suiker/zoetstof 

� Vruchten- en/of plantensappen 

 

 

 

 

 

 

Conclusie: er is sprake van frisdrank 

Jumbo Rood Fruit Ingrediënten: Vruchtensap uit concentraat 

(appel 44%, druif 4%, citroen 3%, 

sinaasappel 3%, vlierbes 2%, passievrucht 

1%), water, suiker, vruchtenmoes 

(framboos 1%, guave 1%), vitamine C 

 

� Water 

� Suiker/zoetstof 

� Vruchten- en/of plantensappen 

 

 

Conclusie: er is sprake van frisdrank 

Jumbo Cranberry drank Ingrediënten: water, cranberrysap uit 

concentraat, suiker 

 

� Water 

� Suiker/zoetstof 

� Vruchten- en/of plantensappen 

 

Conclusie: er is sprake van frisdrank 
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Verzoek om handhaving 

 

Diverse producenten/importeurs houden zich niet aan de statiegeldregeling omdat zij geen statiegeld 

toepassen op plastic flessen met frisdrank. 

 

I. Recycling Netwerk verzoekt de ILT om binnen acht weken een last onder dwangsom op 

te leggen aan de onderstaande producenten/importeurs ter zaken van de 

verpakkingen/dranken die in het onderstaande schema staan vermeld.  

 

 Productent/Importeur Dranken (merken) 

1. Albert Heijn AH Duodrink sinaasappel perzik, AH Multivitamine ACE, AH Cranberry classic drink, AH 

Multivitamine Oranje, AH Duodrink tropische vruchten, AH Cranberry light, AH Mango nectar 

en AH Nectar peer. 

2. Jumbo DubbelDrank Mango & Guanabana, DubbelDrank Sinaasappel & Perzik, Jumbo 

Sinaasappelnectar, Jumbo Appel Nectar, Jumbo Multivitaminedrank Nectar light, Jumbo 

Rood Fruit en Jumbo Cranberry drank. 

 

Meer specifiek verzoekt Recycling Netwerk om de last onder dwangsom zodanig in te richten 

dat er per omgaande alsnog statiegeld wordt geheven op alle plastic flessen met 

frisdranken.  

 

II. Recycling Netwerk verzoekt de ILT om (in een plan van aanpak) uiteen te zetten hoe de ILT in 

de periode tot en met medio 2022 zal komen tot een handhaving van alle andere plastic 

flessen van frisdranken waar geen statiegeld op wordt geheven. Recycling Netwerk verzoekt 

daarbij in ieder geval ofwel al die bedrijven afzonderlijk, ofwel een branchebrede 

waarschuwing te geven dat ook zij vanaf de lente van 2022 te maken kunnen krijgen met 

een last onder dwangsom, wanneer er geen statiegeld wordt geheven op drankverpakkingen 

van frisdrank. 

 

III. Recycling Netwerk verzoekt de ILT tevens om een proces-verbaal op te maken daar waar 

overtredingen van deze regels kwalificeren als een economisch delict. Cliënte verzoekt 

u dat proces-verbaal in te zenden aan het openbaar ministerie. 
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Recycling Netwerk gaat ervan uit dat bovenstaande gegevens voldoende specifiek zijn om 

producenten/importeurs te achterhalen en aan te schrijven. Mocht de ILT evenwel nadere informatie 

wensen (of nodig hebben) en/of een gesprek willen aangaan omtrent de reikwijdte van dit 

handhavingsverzoek, dan verneem ik dat graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

R. Hörchner | Advocaat 
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