Geplaatst 22 maart 2015

Geachte relatie,
U heeft ongetwijfeld de berichten in de media gelezen over een mogelijk verbod op de gratis plastic
draagtassen per 1/1/2016. Middels deze email stellen wij u op de hoogte van de huidige
ontwikkelingen.
e

Staatsecretaris Mevr. Mansveld heeft een brief naar de 2 Kamer gestuurd met het plan om het gratis
weggeven van plastic draagtassen te verbieden per 1/1/2016
Belangrijkste punten uit de brief
 Er komt geen verbod op de plastic draagtas: wellicht alleen een verbod op het gratis
weggeven ervan.
 Er wordt gesproken over alle plastic draagtassen.
 Er komen uitzonderingen: indien de plastic tas ingezet wordt vanwege functionaliteit en/of
voedselveiligheid geldt er geen verbod op het gratis weggeven.
 Het verbod op het gratis weggeven van de plastic draagtas is nog niet definitief
Branche vereniging NRK
Branchevereniging NRK probeert meer duidelijkheid te krijgen over de huidige plannen, zoals:
 Wat wordt verstaan onder plastic draagtassen die ingezet worden vanwege functionaliteit
en/of voedselveiligheid?
 Komt er regelgeving voor de hoogte van het beprijzen van de plastic draagtas aan de
consument?
 Hoe wordt het verbod op het gratis weggeven van de draagtassen gecontroleerd?
 Etc.
Ons standpunt:
Wij als draagtassenimporteur / verpakkingsgroothandel, zijn voorstander van het verduurzamen van
(plastic) draagverpakkingen. Plastic draagtassen hebben waarde! Dit blijkt ook al uit de vergoeding
van €0.80ct per kilo die gemeenten ontvangen voor ingezamelde afgedankte plastic verpakkingen.
Als het beprijzen van de draagtas de consument zal stimuleren om zuiniger om te gaan met de
draagtas en dat zal leiden tot minder zwerfafval, dan is dat een prima maatregel.
We bestrijden dat de middelgrote plastic draagtas en bigshopper in het zwerfvuil eindigen.
Daarom vinden we het vreemd dat de Staatssecretaris alleen plastic tassen gaat beprijzen en niet
tassen van ander materiaal die een duidelijk hogere milieudruk hebben.
Ons advies voor u als draagtassengebruiker
Informeer uw klanten:
 Er komt geen verbod op de plastic draagtas! Wellicht alleen een verbod op het gratis
weggeven ervan.
 De plastic draagtas komt als beste 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-tnorapport.pdf
 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-duurzaamverpakken/actueel/4370/rapportage-project-vermindering-tassen-in-het-winkelkanaal.html
 De detaillist kan met de plastic draagtas voordeel behalen uit deze maatregel.

De kosten van de plastic draagtassen kunnen worden doorberekend aan de consument. De
plastic reclamedrager is daarmee niet langer een kostenpost voor de detaillist.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voeten en houden u op de hoogte!
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op!

