Geplaatst 23 november 2015
Onderwerp: Verbod gratis plastic tas alsnog op 1 januari, ondanks niet halen deadlines
Aan leden RND
CC relevante commissies
Het verbod op het gratis vertrekken van een plastic tas zal zeer waarschijnlijk alsnog per 1 januari
2016 ingaan. Dit meldde de staatssecretaris deze week in de media en haar ambtenaren in een
gesprek met de RND.
Het is het streven van de staatssecretaris om het verbod te publiceren in de week van Kerst.
Daarmee kan het verbod alsnog per 1 januari 2016 ingaan. De afgelopen weken ontstond door de
Tweede Kamer en communicatie van het ministerie verwarring over de ingangsdatum.
De staatssecretaris betitelde de huidige situatie op bij Radio-1 als 'Een kluifje, maar ik zet mijn
tanden er in'.
Ondanks onze bezwaren dat het verbod inhoudelijk nog altijd niet helemaal duidelijk is en
communicatie van de overheid naar consumenten nog steeds niet is gestart, wordt de datum
van1 januari niet verschoven. Wij moeten u adviseren alsnog uit te gaan van 1 januari, omdat vanaf
die datum gecontroleerd kan gaan worden op naleving.
Verder wil de RND u er nadrukkelijk op wijzen dat sommige papieren tassen ook onder het verbod
kunnen vallen. Het oppervlak aan gebruikte plastic in een tas bepaalt of een tas gezien wordt als
‘plastic tas’. Gelamineerde tassen, en tassen met een plastic binnen voering, worden in veel
gevallen gezien als plastic tas! Dit is opgenomen in een nieuwe toelichting op het concept verbod
dat aan de Tweede Kamer is gestuurd.
De communicatie van de overheid aan de consument zal summier zijn en pas in december starten.
Wij raden u daarom aan de communicatie in de winkel zelf zichtbaar op te pakken.
Voor communicatiemateriaal wijs ik u graag op de website https://www.kidv.nl/tasjeminder, waar u
materiaal vindt dat de RND voor onze pilot in 2013 ontwikkelde.
Ongenoegen bij brancheorganisaties:
Volgens de oorspronkelijke planning zou de Nederlandse uitwerking van het verbod in de zomer van
2015 gepubliceerd worden en zou de overheid meteen daarna een campagne starten, gericht op
consumenten. Die deadlines zijn systematisch overschreden. Het parlement zal het verbod bespreken
op 17 december 2015 en na hun goedkeuring zal de regeling gepubliceerd worden. Onze inschatting
is dat het parlement het verbod inhoudelijk niet wil wijzigen. Publicatie zal rond de Kerst zijn. Door de
late publicatie worden mogelijke problemen met de invoering en de communicatie op het bord van de
winkeliers geschoven.
De RND heeft samen met INretail verzocht om een gesprek met staatssecretaris Dijksma om te
bespreken dat we meer medewerking verwachten van de overheid. Zo zullen de meeste consumenten
op 1 januari 2016 nog niet op de hoogte zijn van het aanstaande verbod en worden de definities en de
uitleg van de regeling nog constant aangepast. Ons ongenoegen hierover zullen wij zeker kenbaar
blijven maken. We betreuren de handelwijze juist omdat de RND en haar leden en ook andere
brancheorganisaties al die tijd proactief hebben meegedacht en meegewerkt.
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