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Maatregelen

1 Aanleiding



1. Aanleiding



Startdatum: wetgeving per 1 juli 2021 
Maar specifieke maatregelen treden op 
verschillende momenten in 



Maatregelen Ingangsdatum

Bewustmakingsmaatregelen
Voedsel- en drankverpakkingen, bekers, sigarettenfilters, hygiëneproducten, ballonnen, plastic 
tasjes, vistuig 

Vanaf juli 2021

Statiegeld op plastic flessen 
90% inzamelingsdoelstelling 

NL: juli 2021
EU: 2029

Handelsverbod
Wattenstaafjes, ballonstokjes, rietjes, roerstaafjes, bestek, borden, EPS, oxo-degradeerbare
plastics

Vanaf juli 2021

Markeringsvereisten op producten
Hygiëneproducten, sigarettenfilters, bekers

Vanaf juli 2021

Producentenverantwoordelijkheid 
1. Voedsel- en drankverpakkingen, bekers, plastic tasjes
2. Sigarettenfilters
3. Vistuig 
4. Hygiëne doekjes (wet wipes), ballonnen

5 januari 2023 
5 januari 2023
31 dec 2024
31 dec 2024

Productvereisten - Plastic flessen en composiet drankverpakkingen tot 3L
Doppen vast aan de fles/pak
25% gerecyclede content PET
30% gerecyclede content alle flessen

2024
2025
2030

Consumptiereductie
Wegwerpbekers en -maaltijdverpakkingen

Realisatie 2026 t.o.v. 
jaar 2022

2. Maatregelen



Markeringen op producten
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Hygiëne producten Sigarettenfilters Wegwerpbekers



› Definitie plastic – wat valt er onder?

› Zijn er uitzonderingen mogelijk?

› Wat is het onderscheid eenmalig / meermalig gebruik?

› Wat te doen met bestaande voorraden?

› Andere vragen?
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Meer informatie 
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Informatie over de SUP-wetgeving:
Aanmelden voor nieuwsberichten via SUP@minienw.nl
www.kidv.nl beslisboom voor verpakkingen
De Europese richtlijn en Website EU Commissie

Markeringen:
De verplichte markeringen voor hygiëneproducten, tabaksproducten en bekers zijn hier te 
downloaden: SUPs marking specifications (europa.eu)
De oorspronkelijke uitvoeringsverordening voor de markkeringen vindt u hier: EUR-Lex - 32020R2151 
- EN - EUR-Lex (europa.eu)
De rectificatie vindt u hier: EUR-Lex - 32020R2151R(01) - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Wetgeving geldt voor producten die vanaf 3 juli 2021 op de markt worden gebracht:
De blauwe gids t.a.v. de definities ‘op de markt brengen’ en ‘in de handel brengen’ (hoofdstuk 2) in 
relatie tot bestaande voorraden: EUR-Lex - 52016XC0726(02) - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Brieven aan de Tweede Kamer over de SUP-wetgeving:
Implementatie wegwerpplastics richtlijn | Tweede Kamer der Staten-Generaal
Van wegwerpplastics naar praktische oplossingen voor hergebruik | Tweede Kamer der Staten-
Generaal
Kennisgeving inhoud ontwerpbesluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik | Tweede Kamer der 
Staten-Generaal

Ministerie IenW is te bereiken via de postbus: SUP@minienw.nl

mailto:SUP@minienw.nl
http://www.kidv.nl/
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/05/21/council-adopts-ban-on-single-use-plastics/
https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics/sups-marking-specifications_en#ecl-inpage-850
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32020R2151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32020R2151R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:52016XC0726(02)
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z23096&did=2020D48772
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z02760&did=2021D06060
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z03112&did=2021D06836
mailto:SUP@minienw.nl

