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NIEUWS! Verbod op gratis plastic tas uitgesteld
Door het vertrek van staatsecretaris Wilma Mansveld lukt het niet om het verbod per 1 januari
2016 in te laten gaan. Het ministerie laat weten dat van uitstel zeker geen afstel komt.
Hoogstwaarschijnlijk zal de regeling in de loop van 2016 in gaan.
Door het onverwachte aftreden van staatssecretaris Wilma Mansveld wordt het verbod op de gratis
plastic tas dat per 1 januari 2016 in zou gaan, uitgesteld. Het is het wachten tot haar opvolgster,
Sharon Dijksma haar handtekening onder de regeling gaat zetten. Het ministerie heeft gezegd dat van
uitstel zeker geen afstel komt, maar dat het met de wisseling van de staatssecretarissen niet lukt om
het regelgevingstraject op tijd gereed te hebben. Hoogstwaarschijnlijk zal de regeling in de loop van
2016 in gaan, maar wanneer precies is nu nog niet duidelijk.
En nu?
Voorlopig blijft het zoals het is en mogen plastic tassen, op 1 januari nog steeds gratis worden
meegegeven. Het ministerie heeft wel aangekondigd dat de regeling volgend jaar hoe dan ook ingaat.
INretail gaat pleiten voor een logische datum van invoering. Hoe later in het seizoen, hoe beter. Naar
aanleiding van alle reacties van ondernemers heeft INretail bij het ministerie aangedrongen om te
kijken naar de administratieve kosten en rompslomp van het afschaffen van de gratis plastic tas. Voor
dit onderzoek zijn ook een aantal leden benaderd. Positief is dat door dit uitstel deze bevindingen
kunnen worden meegenomen bij de implementatie.

Alle seinen stonden op groen dat het er per 1 januari echt van zou komen: het verbod op de gratis
plastic tas. Door het aftreden van Staatssecretaris Mansveld is het verbod op de gratis plastic tas
uitgesteld tot nadere orde. Het ministerie heeft gezegd dat van uitstel zeker geen afstel komt. En de
verwachting is dat de regeling in de loop van 2016 er alsnog komt.

Ondernemersservice heeft de afgelopen tijd veel vragen binnengekregen zoals: wat moet een tasje
precies kosten? Wat valt allemaal onder plastic? Mag een papieren tas met plastic coating
bijvoorbeeld wel? En hoe zit het met de btw? INretail heeft op basis van deze vragen bij het ministerie
aangedrongen op een onderzoek naar de administratieve kosten en rompslomp voor ondernemers.
Nu de regeling is uitgesteld, kunnen de uitkomsten van dit onderzoek, nu wel mee worden genomen
bij de invoering van de regelgeving.

Met INretail specialist Femke den Hartog nemen we de vragen van ondernemers door.
Nu het is uitgesteld;
Heb ik nu alle aanpassingen voor niks gedaan?
Nee, want de regeling komt er, alleen zal deze later ingaan.
Wat verandert er dan wel per 1 januari?
Er verandert nog niks, alles blijft nu nog bij het oude.
Mag ik wel een bijdrage voor een tasje vragen?
Dat mag, ons advies is om dit wel op te bon te zetten en je zal er ook BTW over moeten betalen.
Hieronder vind je vragen die van toepassing zijn op de beoogde regeling die naar alle
waarschijnlijkheid in de loop van 2016 in zal gaan.
Prijs;
Hoeveel mag ik bij de klant in rekening brengen?
“Je mag dat zelf weten. Het prijsje moet een prikkel zijn voor de consument om bewust te kiezen voor
wel of geen plastic tasje. Uit de pilot 'mag het een tasje meer zijn', die in Tilburg, Deventer en
Zoetermeer werd gehouden was de richtprijs € 0,10 dat werkte goed.”
Mag ik de prijs van de plastic tas ook verwerken in de afronding van het bedrag?
“Waarschijnlijk mag dit niet, want hier gaat geen prikkel vanuit.”
Mag ik op de bon erbij zetten dat de aankoop inclusief € 0,10 plastic tas is?
“Ook hier is er onvoldoende sprake van een prikkel, dus ik zou dat niet adviseren.”
Kan ik ook 1 cent in rekening brengen?
“Juridisch gezien is dit mogelijk. Maar er gaat geen prikkel vanuit om consumenten tot bewustzijn te
motiveren.”
Moet ik btw afdragen over de plastic tas?
“Dat is nu niet duidelijk. In de supermarkten gebeurt dit wel, want hoe klein het bedrag ook, het is
omzet.”
Materiaal
Voor welk soort plastic geldt het?
“Het geldt voor al het plastic.”
Moet ik voor een biologisch plastic tasje ook geld vragen?
“INretail heeft hier vragen aan de minister over gesteld. En ja, ook dat is plastic.
Veiligheid
Ik gebruik plastic tasjes als beveiliging voor winkelcriminaliteit. Bij mij in de winkel moeten mijn
medewerkers verplicht een plastic tasje meegeven. Is het uit dat oogpunt goed als ik geen bijdrage
vraag voor het tasje?
“Een gratis plastic tas mag gewoon niet meer op den duur. Wij maken ons over dit punt wel zorgen.”

Registratie en handhaven
Moet ik de tas aanslaan op mijn kassabon?
“Zo als het er nu naar uitziet hoeft het niet. Maar INretail adviseert dit wel te doen. Aan de
handhavingsambtenaar moet je laten zien dat je geen gratis tassen weggeeft. Als je het aanslaat op
de kassa, kan je het laten zien.”
Wie gaat het verbod controleren?
“De Dienst Leefomgeving en Transport is belast met de controle op de uitvoering van de regeling.”
Hoe hoog gaat de boete zijn?
“Over eventuele boetes of de hoogte ervan is nog niks bekend.”
Waar kan ik de officiële regelgeving vinden?
“Deze wordt medio december in het staatsblad gepubliceerd. Maar eind augustus komt er al een uitleg
van de regelgeving.”

