


Interne gids inzake de Single Use Plastic wetgeving 



GERICHT OP HET VERMINDEREN VAN de impact van plastic wegwerp 
producten EN VERPAKKINGEN op het milieu (marien ecosysteem in het 
specifiek)

Van toepassing op ALLE soorten plastic (ook bio plastics) 

Niet alleen verbod, maar ook andere maatregelen 

Houdt niet perse rekening met co2 uitstoot & recyclebaarheid 

FOOD en NON food producten

SINGLE USE PLASTIC RICHTLIJN  



1. Verbod
2. Reductie
3. Redesign

Er zijn 3 soorten maatregelen:



Verbod

Verbod gaat in op 3 juli 2021.

Vanaf die datum mogen bepaalde producten niet meer 
geproduceerd of geïmporteerd worden. Producten die nog op 

voorraad zijn mogen uitverkocht worden.

Het betreft:



Plastic rietjes
Dit omvat alle kunststoffen inclusief bio plastics als 
PLA. Wel toegestaan in zorgomgeving voor 
mensen die medisch gezien niet in staat zijn 
zelfstandig te eten of drinken.

Plastic borden
Dit betreft alle plastic borden voor eenmalig 
gebruik en papieren of kartonnen borden met een 
coating. Hier vallen ook de bio plastic coatings als 
PLA onder.

Plastic bestek
Dit betreft al het bestek van plastic ook de bio 
plastics zoals PLA, voor eenmalig gebruik. 



Plastic roerstaafjes en stirrers
Dit omvat alle kunststoffen roerstaafjes en stirrers 
inclusief bio plastics als PLA.

Foodcontainers en bekers van 
geëxpandeerd polystyreen (EPS)
Dit betreft alle foodcontainers en bekers met en 
zonder deksel voor het nuttigen van voedsel ter 
plekke of take away. Onduidelijk is nog of XPS 
producten hier wel of niet onder vallen.

Oxo-degradeerbare verpakkingen
Dit betreft alle producten van oxo-degradeerbare 
materialen. Dit zijn materialen waaraan een 
additief is toegevoegd om sneller af te breken, 
maar de microplastics die achterblijven zijn 
schadelijk voor het milieu. 



Reductie

Reductie maatregelen zijn gericht om het verbruik van deze Single Use 
Plastic items te verminderen.

De maatregelen zullen in de meeste gevallen in 2022 hun intrede doen.

Het betreft:



Plastic foodcontainers

Dit betreft alle foodcontainers van plastic of van karton met een 
plastic coating die gebruikt worden zonder verdere bereiding voor het 
nuttigen van voedsel ter plekke. 

 - De kans is aanwezig dat vanaf 2022 deze producten niet meer gratis 
verstrekt mogen worden.
 - Maatregelen kunnen gericht zijn op het bevorderen van  - Maatregelen kunnen gericht zijn op het bevorderen van 
herbruikbare alternatieven
 - Over deze productcategorie is nog de meeste onduidelijkheid m.b.t. 
 welke producten horen hierin thuis.

Plastic- en kartonnen (met plastic of bio coating) drinkbekers
Alle drinkbekers voor eenmalig gebruik.

 - per 3 juli 2021 moeten bekers voorzien van een markering welke 
onuitwisbaar is en welke de aanwezigheid van plastic, de negatieve 
gevolgen van zwerfafval en een afval instructie vermeld.
 - Er bestaat de serieuze mogelijkheid dat deze bekers vanaf 2022 niet  - Er bestaat de serieuze mogelijkheid dat deze bekers vanaf 2022 niet 
meer gratis verstrekt mogen worden.
 - Uitgebreide producenten verantwoordelijkheid waardoor er heffingen 
komen om bewustwordingscampagnes en het ruimen van zwerfafval te 
financieren. Vanaf welk moment is nog niet bekend.



Redesign

Vanaf juli 2024 worden flessen en samengestelde drankverpakkingen 
tot 3 liter alleen nog toegestaan als doppen en deksels aan de 

verpakkingen vastzitten.



Alternatieven

Alternatieve materialen die ingezet kunnen worden bij de 
verbodsartikelen zijn:

- Bagasse
- Karton zonder coating
- Papier zonder coating

- Hout
- Palmblad
- Bamboe- Bamboe

- Herbruikbare producten

Het ezelsbruggetje dat je kunt gebruiken is dat de alternatieven 
mogelijkheden zijn “of niet van plastic of niet single use”.



Opmerkingen

 - De eerste prioriteit zit in de verbodsartikelen, daar komt de 
wetswijziging het snelst op markt af en willen klanten advies. Doel is om 
alle klanten die nu verbodsartikelen bij ons kopen om te zetten naar 
de juiste alternatieven. Afgeleid doel is om alle klanten die nu 
verbodsartikelen bij onze collega’s kopen ook om te zetten naar ONZE 
alternatieven.

- Er is in de verbodsartikelen nog onduidelijkheid over XPS - Er is in de verbodsartikelen nog onduidelijkheid over XPS 
schuimbakken.

 - Er is in de reductie artikelen nog veel onduidelijkheid over welke 
producten daar naast de bekers aan toebehoren. Dit is voor nu nog 
wat minder relevant en we hopen daar snel duidelijkheid te krijgen.




