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Statiegeld en 
retouremballage



Statiegeld en retouremballage

De koper

Betaalt de prijs voor het 

product dat hij afneemt, en 

deponeert statiegeld voor de 

emballage die hij geacht 

wordt te retourneren.

De verkoper

Ziet de kosten van het 

product als omzet, maar het 

ontvangen statiegeld als een 

verplichting (tot terugbetaling) 

op de balans.

De koper

Levert de emballage in bij 

een (soms willekeurig) 

verkooppunt en ontvangt 

daarbij zijn statiegeld terug.

De verkoper

Neemt de emballage terug met 

het doel deze te hergebruiken 

(of daartoe te retourneren aan 

de fabrikant).



Veel soorten retouremballage

Meer in het consumentendomein Meer in het zakelijk domein

Hervullen Recyclen



Gebruik van nieuwe eigenschappen in Exact Online

Inruilvergoeding (april 2020)

Regels in de verkooporder gebruiken met een negatief aantal: het 

betreffende artikel wordt teruggenomen en het van toepassing 

zijnde bedrag is verschuldigd aan de klant.

Retouremballage:

De door de klant aangeboden retouremballage kan worden 

ingenomen. Daarmee wordt de voorraad aan retouremballage 

verhoogd.

Statiegeld:

Voor de ingeleverde retouremballage kan de klant statiegeld 

terugontvangen.

Artikeltoeslagen (juli 2020)

Aan een artikel kunnen vaste toeslagen worden ingesteld. Die 

toeslagen worden automatisch toegevoegd aan de offerte, 

verkooporder of factuur wanneer het artikel wordt gebruikt.

Retouremballage:

Er kan gewerkt worden met artikelen waar de retouremballage is 

inbegrepen (‘een vol krat bier’) en met artikelen die apart worden 

toegevoegd (‘een pallet’). Alleen voor de apart toegevoegde 

artikelen wordt de voorraad retouremballage verlaagd.

Statiegeld:

Zowel voor de artikelen waar de retouremballage is inbegrepen 

als wel voor de apart toegevoegde artikelen wordt de klant 

statiegeld in rekening gebracht.

Leeg inleveren Vol aankopen
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Inrichting



Voor statiegeld maken we een 

balansrekening aan.



Voor emballage maken we een artikelgroep. De 

balansrekening voor statiegeld koppelen we aan 

de omzetrekening.



Wanneer we de kostprijs van emballage nul 

houden, doen de rekeningen Kostprijs verkopen 

en Voorraad / Kosten er niet toe.



De emballage zijn artikelen met kostprijs nul, 

verkoopprijs = statiegeld en geen BTW



Voor statiegeld maken we een artikeltoeslaggroep



Voor de statiegeldtarieven maken we 

artikeltoeslagen aan, gekoppeld aan de 

artikeltoeslaggroep statiegeld.



Aan (verkoop!) artikelen waarover statiegeld 

verschuldigd is voegen we de 

artikeltoeslag(en) toe.



Aan de layouts die u wilt gebruiken voegt u de 

artikeltoeslagen toe.



Het verkoopproces

1



(1) Het verkoopproces: variant 1 randvoorwaarden

Dit voorbeeld beschrijft hoe het bedrijf een order verwerkt van de klant. 

Voor de uitgifte van deze goederen wordt statiegeld geïnd.

In deze variant (1) wordt geen extra emballage zoals rolcontainers uitgegeven.

Er worden 6 kratten bier besteld (6 x € 9.50 = € 57.00), waarover 6 x € 3.90 = € 23.40 statiegeld 

berekend wordt. 

Er wordt een verkooporder gemaakt.

Uit voorraad worden 6 kratten geleverd.

Automatisch wordt statiegeld in rekening gebracht op de factuur.



In de verkooporder worden de toeslagen 

(statiegeld) automatisch berekend:

6 x € 3,90 = € 23,40



De statiegeldregel wordt nu automatisch 

ingevoegd.



De pakbon vermeldt geen statiegeld



De factuur vermeldt desgewenst wel statiegeld.



(1) Het verkoopproces: variant 2 randvoorwaarden

Dit voorbeeld beschrijft hoe het bedrijf een order verwerkt van de klant. 

Voor de uitgifte van deze goederen wordt statiegeld geïnd.

In deze variant (2) wordt extra emballage zoals rolcontainers uitgegeven.

Er worden 6 kratten bier besteld (6 x € 9.50 = € 57.00), waarover 6 x € 3.90 = € 23.40 statiegeld 

berekend wordt. 

Voor het leveren wordt emballage (een rolcontainer) aan de verkooporder toegevoegd[1]

Er wordt een verkooporder gemaakt.

Uit voorraad worden 6 kratten geleverd.

Automatisch wordt statiegeld voor het bier in rekening gebracht op de factuur.

Het statiegeld voor de extra emballage (rolcontainer) wordt apart berekend.

[1] Helaas zijn er geen toeslagen voor het inkoopproces. Statiegeld 

artikelen zoals rolcontainers kunnen alleen in/uit voorraad genomen 

worden als ze als normale artikelen behandeld worden.



Wanneer we losse emballage meeleveren (zoals 

een rolcontainer) dan voegen we die toe aan de 

verkooporder (eventueel pas na het bevestigen)



De pakbon vermeldt aantallen, geen bedragen



Ook de rolcontainer wordt nu vermeld op de 

factuur.



Op de balans is de uitgegeven retouremballage 

gecrediteerd ter waarde van het statiegeld



De rolcontainer is ook uit voorraad gegaan.



Het innameproces
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(2) Het innameproces: randvoorwaarden

Dit voorbeeld beschrijft hoe het bedrijf retouremballage verwerkt van de klant. 

Voor de ontvangst van deze goederen wordt statiegeld uitgekeerd. 

Er worden 12 lege kratten ingeleverd (12 x € 1.50 = € 18.00), 22 volle kratten (22 x € 3.90 = € 85.80), 10 

lege flesjes (10 x € 0.10 = € 1.00) en 2 rolcontainers (2 x  € 25.00 = € 50.00).

Er wordt een negatieve verkooporder gemaakt.

De ontvangst in voorraad is voor 12 lege kratten, 22 volle kratten, 10 lege flesjes en 2 rolcontainers.

De factuur is voor statiegeld voor 12 lege kratten, 22 volle kratten, 10 lege flesjes en 2 rolcontainers.



Ingenomen emballage wordt als negatieve 

orderregels ingevoerd



Via de knop Leveren wordt de (negatieve) 

ontvangst verwerkt.



De factuur vermeldt de uit te keren statiegelden



De voorraadpositie van retouremballage is 

verhoogd



Op de balans is de ingenomen retouremballage 

een activum ter waarde van het statiegeld



Het inkoopproces
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(3) Het inkoopproces: randvoorwaarden

Dit voorbeeld beschrijft hoe het bedrijf goederen inkoopt bij de leverancier. 

Deze goederen worden geleverd met retouremballage waarover statiegeld geheven wordt. 

Er worden twee pallets met bier besteld bij de brouwerij (2 x 70 x € 6.50 = € 910.00).

De brouwerij brengt daarbovenop statiegeld in rekening voor 2 pallets (2 x € 10.00 = € 20.00) en 140 

kratten met flesjes (140 x € 3.90 = € 546.00). De voorraad met gevulde kratten stijgt met 140 stuks, en 

ook de voorraad met pallets met 2 stuks. De voorraad lege kratten stijgt niet.

De bestelling omvat 140 kratten met volle flesjes alsmede 2 pallets.

De ontvangst is voor 140 kratten met volle flesjes en 2 pallets.

De factuur is voor 140 kratten met volle flesjes, 2 pallets en statiegeld voor 140 kratten met flesjes.



We bestellen 2 pallets bier (x 70 krat) bij Ultrabev. 

De niet-inbegrepen emballage (de pallets dus) 

worden ook besteld.



We ontvangen 140 kratten met gevulde flesjes en 

twee pallets in voorraad.



De factuur omvat de ontvangen goederen (kratten 

met volle flesjes en de pallets) alsmede het 

statiegeld op de kratten en de flesjes.



De voorraad bier is gestegen met 140 kratten. Dat 

is ook het geval met de voorraad pallets: +2.



De factuur is voor het bier (€ 910), 

de pallets (€ 20),

en het statiegeld op de kratten en flesjes (€ 546)



De voorraad pallets is gestegen met 2 

(zoals de voorraad kratten met gevulde flesjes 

met 140 gestegen is) 



Het uitgifteproces
naar de brouwerij
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(4) Het uitgifteproces naar de brouwerij: randvoorwaarden

Dit voorbeeld beschrijft hoe het bedrijf emballage terug levert aan de brouwerij (of groothandel).

Er gaat dus alleen emballage retour in ruil voor statiegld.

Er worden 140 kratten vol met lege flesjes geleverd, 2 rolcontainers en 4 pallets.

(140 x € 3.90 = € 546.00, 2 x € 25.00 = € 50.00, 4 x € 10.00 = € 20.00). Naar keuze kan er een 

verkooporder worden gemaakt of een directe verkoopfactuur.

De directe verkoopfactuur omval 140 kratten, 2 rolcontainers alsmede 4 pallets.

Zowel voorraad wordt verlaagd voor het geleverde, 

en het statiegeld wordt in rekening gebracht aan de brouwerij (of groothandel)



We hebben voorraad van retouremballage. Daar 

moet wat van terug naar de brouwerij of 

groothandel.



We maken een directe verkoopfactuur (of 

desgewenst een verkooporder).



Voor het statiegeld maken we een factuur.



Door het directe factuurproces (of bij een 

verkooporder: de levering) wordt de voorraad 

emballage verlaagd.



Ook onze balanspost met statiegeld is bijgewerkt.


