
 

 

 
Geplaatst 9 oktober 2015 
 
 
Geachte relatie, 
  
Afgelopen voorjaar heeft Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (Mevr. Mansveld) het plan 
gelanceerd om een heffing in te voeren voor het verstrekken van plastic draagtassen per 1/1/2016. 
  
Hierbij een update van de stand van zaken: 
  

1. Er komt geen verbod op de plastic draagtas! Alleen een heffing aan de kassa. 
2. Draagtassen die rechtstreeks in contact komen met voedsel (zoals vlees en vis) worden 

vrijgesteld van deze regeling 
3. Op dit moment is er nog niets besloten.  
4. Er is nog veel onduidelijkheid over diverse definities. Zoals, wat wordt er nu verstaan onder 

een “plastic draagtas”. 
5. Het zal heel lastig worden om duidelijk te communiceren welke draagtassen gaan vallen 

onder deze maatregel. Hierdoor zal handhaving van deze maatregel lastig worden. 
6. Naar verwachting zal deze maand de ontwerpregeling gepubliceerd worden. 

Er volgt dan een inspraaktermijn van 6 weken, waarbij partijen hun bezwaren kenbaar kunnen 

maken. Daarna komt een definitief voorstel. Aangezien alleen de VVD momenteel tegen is, is 

de kans groot dat de regeling in werking gaat treden per 1 januari 2016 

7. Naar alle waarschijnlijkheid zal de ontwerpregeling geen minimum bedrag voorschrijven voor 
de verkoop van een plastics draagtas. Wel zal een richtbedrag genoemd gaan worden. Over 
het bedrag zal BTW betaald moeten worden.  
 

Ons advies voor u als draagtassen-gebruiker: 
 
Informeer uw klanten en vertel het eerlijke verhaal;  

1. De plastic draagtas komt als milieuvriendelijkste uit het onderzoek van TNO in vergelijk met 
andere materialen. Het Rapport vindt u op de website van het KIDV: 
www.kidv.nl/4371/materiaalstudie-tno-rapport.pdf 

2. Over de uitkomsten van het rapport van het KIDV: Uit onderzoek blijkt dat de plastic draagtas 
een prima keuze is om als basismateriaal in te zetten als draagverpakking. Zeker als er 
gekozen wordt voor een stevige (gerecyclede) PE draagtas die meerdere keren door de 
consument wordt hergebruikt. Zie de documenten op de site van het KIDV:  www.kidv.nl/over-
het-kennisinstituut-duurzaam-verpakken/actueel/4370/rapportage-project-vermindering-
tassen-in-het-winkelkanaal.html 

 
Wij als onafhankelijke groothandel in verpakkingsmaterialen vinden de regeling zeer stigmatiserend 
voor de kunststofindustrie terwijl de kunststof draagtas als beste uit het onderzoek komt van het KIDV. 
Een industrie kan niet alleen de verantwoordelijkheid dragen voor het weggooi-gedrag van de 
consument. Deze regeling wekt de indruk dat alleen kunststof draagtassen slecht zijn voor het milieu 
en alle ander tassen goed zijn voor het milieu. Wij vinden het prima dat voor draagtassen een heffing 
betaald moet worden aan de kassa maar dan moet dat gelden voor alle tassen. 
  
Vetrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
  
Heeft u verder nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. 
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 


