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De Single Use Plastics wetgeving (SUP) is een wet
die uit diverse fases bestaat. De wet ging in op 3
juli 2021.
De eerstkomende vervolgstappen in deze wetgeving voor plastichoudende wegwerpbekers en
voedselverpakkingen bestaat uit twee delen: 1) Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)
met ingang van 1 januari 2023 en 2) Reductiemaatregelen met ingang van 1 juli 2023 . In deze flyer
gaan we enkel in op de reductiemaatregelen, omdat
deze maatregelen direct impact hebben op jouw organisatie, waar de UPV alleen impact heeft op de
producent / leverancier.

Reductiemaatregelen
De voorgenomen maatregelen zijn bedoeld
om het gebruik van kunststofhoudende wegwerpbekers en -voedselverpakkingen te verminderen en het gebruik van herbruikbare
bekers en verpakkingen te stimuleren, met uiteindelijk doel om het zwerfafval tegen te gaan.

De producten die vallen onder de reductiemaatregelen zijn:
Drinkbekers - hieronder vallen de volgende bekers:
- Bekers voor eenmalig gebruik die geheel of gedeeltelijk uit kunststof bestaan
- Van te voren gevulde bekers
- Lege bekers verkocht in groothandels
- Bekers met instant poeders
- Bekers die als navulbekers verkocht worden
- Individueel verpakte (hotel) bekers
Voedselverpakkingen - hieronder vallen kunststofhoudende verpakkingen voor éénmalig gebruik
voor:
- Warme maaltijd (bv frietbakjes of hamburger
doosjes)
- Koude maaltijd (bv saladeschalen)
- Dessert of ijs in portieverpakking voor directe
consumptie
- Groente of fruit dat geen verdere bereiding
behoeft
- Snacks zoals noten en crackers in doosjes.
- Portieverpakkingen sauzen, brood-beleg,
smeersels (bv. mayonaise, dips of pindakaas).
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Consumptie ter plaatse

Consumptie onderweg /
afhalen / bezorging

per 1 januari 2024

per 1 juli 2023

Verbod op het aanbieden van wegwerp.
Hergebruik is de norm: bekers en bakjes
worden afgewassen en opnieuw gebruikt

Niet meer gratis verstrekken
van wegwerp

Beperkte uitzondering op het verbod:
Inzet van hoogwaardig recyclebaar*
alternatief met inzamelingsdoelstelling

Én het aanbieden van een
herbruikbaar alternatief
of "Bring your own"

Inzamelingsdoelstellingen voor
hoogwaardige recycling
			Drinkbekers

Een exploitant mag een eigen verpakking
“Bring Your Own” niet weigeren, tenzij deze als
voedselcontainer evident niet geschikt is.

Voedsel-

					verpakkingen

Beprijzing

advies richtprijzen, niet bindend

2024		75%		75%
2025		80%		80%
2026		85%		85%
2027 e.v.
90%		90%
€ 0,25

€ 0,50*

€ 0,05

* Maaltijdverpakking mag uit meerdere delen bestaan

* Hoogwaardig recyclebaar betekent dat er weer voedselcontactmateriaal wordt gemaakt die voldoet aan Europese regelgeving
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Extra aandachtspunten
Festivals/Evenementen
Bij een gesloten evenement, afgebakend met omheining en toegangscontrole geldt: Consumptie ter plaatse
Bij een open evenement geldt:
Indien exploitant het gehele terrein betrekt als één voedseluitgifte, dan wordt dit gezien als consumptie ter plaatse
Indien er sprake is van individuele exploitanten, dan bepaald
deze exploitant of de uitgifte is bedoeld voor consumptie ter 		
plaatse of voor onderweg met bijbehorende regels
Gemeenten mogen ervoor kiezen om te eisen dat evenementen
gaan werken met volledig herbruikbare drinkbekers en voedselverpakkingen

Retail
Voor voorverpakte dranken en voedingsmiddelen voor onmiddellijke consumptie, die bedoeld zijn om mee te nemen of te bezorgen geldt de verplichting tot het aanbieden van een herbruikbaar alternatief niet, hier geldt
enkel de verplichting tot beprijzen.
Foodoutlets binnen supermarkten vallen wel onder de regeling consumptie
ter plaatse of consumptie voor onderweg, afhalen of bezorgen, dit hangt
waar de consument gaat nuttigen
Sampling en/of koffiecorners vallen onder consumptie ter plaatse

Zorginstellingen en gesloten instellingen
Zorginstellingen en gesloten inrichtingen vallen buiten de maatregelen
Publieke ruimtes zoals bezoekersrestaurant en\of openbare kantines binnen zorginstellingen en/of gesloten inrichtingen vallen wel onder de maatregelen
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Definities
Herbruikbare verpakking: Verpakking die is bestemd, is ontworpen en in de handel
is gebracht om binnen haar levensduur verscheidene omlopen te maken door opnieuw te
worden gevuld of gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij is ontworpen.

Hoogwaardige recycling: De ingezamelde kunststofproducten kunnen weer opnieuw
via een industrieel proces worden omgezet in materiaal dat kan worden gebruikt als drinkbeker of voor het verpakken van voedsel. In de huidige Europese verordening is dit enkel
toegestaan voor verpakkingen gemaakt van PET. Verordening wordt momenteel herzien en
zal dienen als leidraad voor de gestelde voorschriften voor recycling.

Maatschappelijke organisaties: als eten en drinken wordt uitgedeeld vanuit maatschappelijke organisaties, dan hoeft er niet betaald te worden voor de beker of verpakking.
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Tabel met verschillende voorbeelden van consumptie ter plaatse en consumptie
om mee te nemen of te bezorgen.
Voorbeelden van
voedseluitgiftelocaties

Consumptie ter plaatse

Consumptie om mee te nemen of te
bezorgen

Kantine (in kantoorpand, in onderwijsinstelling, in ziekenhuis etc.)

Ja

Ja, indien drank en voedsel wordt uitgegeven om mee te nemen

Gesloten evenement (afgebakend
met een omheining, toegangscontrole)

Ja

N.v.t.

Openbaar evenement (niet afgebakend, geen toegangscontrole)

Ja, indien de organisatie alle
voedseluitgiftepunten betrekt bij het
evenement en dus voor collectieve
systeem aansprakelijk is

Ja, indien de organisatie niet alle voedseluitgiftepuntenbetrekt bij het evenement dan
geldt artikel 2.1 en 2.2 voor iedere individuele exploitant

Supermarkt

Ja, indien er eten of drinken verstrekt wordt voor consumptie ter
plaatse (b.v. voedselsampling of een
koffiecorner)

Ja, v.w.b. drinkbekers en v.w.b. voedselverpakkingen van voedsel geschikt voor
onmiddellijke consumptie, dat direct uit de
container genuttigd wordt en geen verdere
bereiding behoeft

Snackbar

Ja, indien er ter plaatse wordt geconsumeerd

Ja, indien drank en voedsel wordt uitgegeven om mee te nemen of sprake is van
bezorgen

Viskraam/viswinkel

Ja, indien er ter plaatse wordt geconsumeerd

Ja, indien drank en voedsel wordt uitgegeven om mee te nemen of sprake is van
bezorgen

Koffiezaak/café

Ja, indien er ter plaatse wordt geconsumeerd

Ja, indien drank en voedsel wordt uitgegeven om mee te nemen of te bezorgen

Op zichzelf staande drankenautomaat in open omgeving

N.v.t.

Ja

Drankenautomaat binnen onderneming of kantine in gesloten
omgeving

Ja

N.v.t.

Restaurant, ook restaurants die een
onderdeel zijn van een recreatiepark, dierentuin etc.

Ja, indien er ter plaatse wordt geconsumeerd

Ja, indien drank en voedsel wordt uitgegeven om mee te nemen buiten de betrokken
terrassen of omheining van het park

Sportkantine

Ja, indien er ter plaatse wordt geconsumeerd

Ja, indien drank en voedsel wordt uitgegeven om mee te nemen

Foodtruck / marktkraam zonder
terras

N.v.t.

Ja
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Foodtruck / marktkraam met terras

Ja, indien ter plaatse wordt geconsumeerd

Ja, indien drank en voedsel wordt uitgegeven om mee te nemen

Afhaalrestaurant

N.v.t.

Ja

Café in een winkel

Ja, indien voedsel ter plaatse wordt
geconsumeerd

Ja, indien drank en voedsel wordt uitgegeven om mee te nemen

Tankstation

Ja, indien voedsel ter plaatse wordt
geconsumeerd

Ja, indien drank en voedsel wordt uitgegeven om mee te nemen

Hotel

Ja, indien er ter plaatse wordt geconsumeerd

Ja, indien drank en voedsel wordt uitgegeven om mee te nemen of te bezorgen
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De belangrijkste punten nog even op een rijtje:
1

2

3

Vanaf 3 juli 2021 is er een verbod op bepaalde plastic wegwerpproducten. Zoals plastic
bordjes, plastic bestek, plastic roerstaafjes en rietjes;
Vanaf 1 januari 2023 start de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor
éénpersoonvoedselverpakkingen, zakjes en wikkels, drankverpakkingen, drinkbekers en
lichte kunststofdraagtassen;
Per 1 juli 2023 gelden er reductiemaatregelen voor consumptie voor onderweg, afhalen
of bezorgen aangaande het gebruik van eenmalige kunststofhoudende drinkbekers en
voedselverpakkingen;

4

Per 1 januari 2024 gelden er reductiemaatregelen voor consumptie ter plaatse aangaande het gebruik van eenmalige kunststofhoudende drinkbekers en voedselverpakkingen;

5

Vanaf 3 juli 2024 moeten doppen en deksels vastzitten aan plastic flessen en drankverpakkingen. Zo worden ze automatisch ingeleverd voor recycling;

6

Vanaf 31 december 2024 start de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)
voor vochtige doekjes en ballonnen;

7

Vanaf 2025 moeten PET-flessen voor minstens 25% uit gerecyclede kunststoffen bestaan. In 2030 moet dit minstens 30% zijn;

8

In 2025 moet minimaal 77% van alle plastic drinkflessen tot 3 liter worden ingezameld. In
2029 moet dit minimaal 90% zijn;

9

Het gebruik van kunststofhoudende drinkbekers en voedselverpakkingen voor eenmalig
gebruik moet in 2026 t.o.v. 2022 met minimaal 40% verminderd zijn.

Hulp nodig bij het integreren van de SUP
richtlijnen?
Wij helpen je graag bij het maken van milieubewuste en onderbouwde keuzes voor het samenstellen van een optimaal
assortiment. Neem gerust contact op met je accountmanager of onze Customer Service afdeling.

Meer informatie?
Wil jij meer informatie over single use plastics?
Neem dan contact met ons op, of check www.believe.nl

