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Geachte relatie,
Wederom doen wij een update toekomen naar aanleiding van een melding die wij ontvingen vanuit de
Rijksoverheid (Ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Verbod op gratis plastic tassen
Vanaf 1 januari 2016 gaat het verbod in op de gratis plastic tas. Het verbod geldt voor alle plastic
tassen, ongeacht de wanddikte. Dus dunne plastic tassen (van bijvoorbeeld 30 micron) en de dikkere
plastic tassen (van bijvoorbeeld 70 micron). Winkeliers mogen geen gratis plastic tas meer meegeven
aan hun klanten.
Minder plastic afval
Met het verbod voldoet Nederland aan de Europese verplichting om het gebruik van plastic tassen te
verminderen. Het doel is om zwerfvuil tegen te gaan en verspilling van grondstoffen te voorkomen.
Met het verbod wil de Rijksoverheid ook het bewustzijn van consumenten vergroten. Het verbod kan
bijdragen aan duurzaam gedrag, bijvoorbeeld door het hergebruiken van een tas. In het najaar 2015
wordt de definitieve regeling rondom het verbod op de plastic tas gepubliceerd in de Staatscourant, na
een consultatiefase.
Vergoeding voor plastic tas
Wil een winkelier toch een plastic tas meegeven? Dan moet hij hiervoor een vergoeding vragen.
Uitzonderingen verbod gratis plastic tassen
Hygiëne; een zeer dunne (minder van 0,015 millimeter wanddikte) draagtas mag wel gratis worden
verstrekt als daarmee kan worden voorkomen dat:
-onverpakte levensmiddelen ongeschikt raken voor consumptie door vervuiling of besmetting met
ziekteverwekkers van buitenaf; of
-levensmiddelen ongeschikt raken voor consumptie door lekvocht van rauwe vis, rauw vlees of rauw
gevogelte uit niet afgesloten verpakkingen.
Tegengaan voedselverspilling
Een zeer dunne (minder van 0,015 millimeter wanddikte) draagtas mag wel gratis worden verstrekt als
deze dient als primaire verpakking voor losse levensmiddelen ter voorkoming van voedselverspilling.
Taxfree shoppen
Uitgezonderd van het verbod is voorts de plastic tas die wordt verstrekt voor het verpakken van na de
douanecontrole op een luchthaven taks-free gekochte vloeistoffen, spuitbussen of gels. De tas wordt
ter plekke verzegeld, zodat deze als handbagage aan boord van het luchtvaartuig mag worden
gebracht. De uitzondering heeft geen betrekking op:
-de plastic tas die wordt verstrekt bij voor de douanecontrole op een luchthaven gekochte producten;
of
-de plastic tas die in het tax-free gedeelte van een luchthaven wordt verstrekt voor andere producten
dan vloeistoffen, spuitbussen of gels.

