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Agenda

• Introductie en terugblik AFV

• SUP toelichting

• Scope en bepalingen AFV

• Detaillering scope producten IenW

• Bewustmakingsmaatregelen NLS

• Rapportage & Administratie AFV

• Q&A allen 
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Introductie en terugblik



MOCK UP

Wat doet Stichting 
Afvalfonds?

Wij zijn de regisseur van de totale verpakkingsketen 
en wettelijk verantwoordelijk voor het halen van de 
recycledoelstellingen zoals 
bepaald door de Nederlandse overheid.

Producenten en importeurs betalen aan ons 
de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen. Met dit 
geld betalen wij op onze beurt gemeenten, 
sorteerders en recyclers. Dit doen we tegen de 
laagst mogelijk maatschappelijke kosten.

Afvalfonds organiseert sinds 2013 de UPV voor 
verpakkingen. 
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Afvalfonds Verpakkingen

Nederland Schoon maakt 

Nederland schoner door 

zwerfafval te bestrijden en 

voorkomen samen met 

gemeenten, bedrijven, 

overheden, maatschappelijke 

organisaties en betrokken 

burgers. 

Nedvang b.v. registreert  de 

inzameling en recycling en 

onderhoudt de contacten met 

gemeenten en afvalbedrijven. 

En zorgt voor de sortering en 

recycling van (kunststof) 

verpakkingen door contracten  

aan te gaan met nascheiders, 

sorteerders, recyclers, 

transporteurs en op- en 

overslagstations.

Het Kennisinstituut Duurzaam 

Verpakken (KIDV) helpt 

bedrijven met concrete kennis en 

adviezen bij het verduurzamen 

van hun verpakkingenbeleid.

Statiegeld Nederland 

coördineert de invoering en de 

praktische uitvoering van de 

statiegeldverplichting, zowel 

voor de kleine als de grote 

kunststof frisdrank- en 

waterflessen. De uitvoering van 

de statiegeldverplichting valt 

onder de producten-

verantwoordelijkheid voor 

verpakkingen en wordt 

collectief uitgevoerd.  
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SORTEERDER

RECYCLER

RETAILER

CONSUMENT

PRODUCENT / 
IMPORTEUR

VERPAKKINGS-
INDUSTRIE

GEMEENTEN/
SUPERMARKTEN



TEKST + AFBEELDING [S]

Overzicht alle wettelijke 
verplichtingen 2023

2

• Nieuw meetpunt recycling 2022

• Business 2 business/UPV bedrijfsafval 2023

• Single Use Plastics (SUP) Richtlijn 2023

• Definitie PI’s 2023

• Statiegeld op blik 2023

• Recyclingdoelstelling drankenkartons 2023 

2022

Webinar SUP; 1-11-2022



10

Wetgeving 
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
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Wettelijke grondslag 
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• EU Richtlijn 2019/904 & Richtsnoeren

• In NL geïmplementeerd via:

• Aanpassing Besluit Beheer Verpakkingen

• Besluit Kunststofproducten voor Eenmalig Gebruik

• Regeling Kunststofproducten voor Eenmalig Gebruik

Disclaimer: we hebben getracht een zo helder mogelijke samenvatting te geven van de uitgebreide wetgeving omtrent 

de SUP. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden, voor juridische volledigheid verwijzen we graag door naar 

bovenstaande originele wetgevende documentatie.

Webinar SUP; 1-11-2022
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Scope: kunststof producten voor eenmalig gebruik
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Kunststofproduct voor eenmalig gebruik: product dat geheel of gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en

niet werd bedacht, ontworpen of in de handel gebracht om binnen zijn levensduur meerdere cycli te maken

door te worden teruggestuurd naar een producent om opnieuw gevuld te worden of opnieuw gebruikt te

worden voor het doel waarvoor het gemaakt was;

Kunststof: materiaal bestaande uit een polymeer als bedoeld in artikel 3, punt 5, van Verordening (EG) 

nr. 1907/2006, waaraan mogelijk additieven of andere stoffen zijn toegevoegd, en dat als een structureel 

hoofdbestanddeel van eindproducten kan worden gebruikt, met uitzondering van natuurlijke polymeren die 

niet chemisch gewijzigd zijn;

Bron: Besluit Kunststofproducten voor Eenmalig Gebruik 

Webinar SUP; 1-11-2022
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Producten en 
maatregelen
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Voedselverpakkingen

Bron: Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat; Geraadpleegd op: 27-10-2022 
Webinar SUP; 1-11-2022
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Toelichting SUP verpakkingscategorieën + voorbeelden
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(Gedeeltelijk) kunststof 
zakjes en wikkels gemaakt 
van flexibel materiaal die 
voedingsmiddelen bevatten, 
bedoeld zijn om onmiddellijk 
uit het zakje of de wikkel te 
worden geconsumeerd, 
zonder verdere bereiding

(Gedeeltelijk) kunststof 
drankverpakkingen van maximaal 
3 liter, d.w.z. containers voor het 
houden van vloeistof zoals 
drankflessen en samengestelde 
drankverpakkingen, doppen en 
deksels inbegrepen.

(Gedeeltelijk) kunststof 
vormvaste containers 
zoals dozen/bakjes, 
met of zonder deksel, 
voor 
voedingsmiddelen

Bekers voor eenmalig gebruik
geheel of gedeeltelijk gemaakt
van kunststof, doppen en
deksels inbegrepen Kunststof draagtassen met

een wanddikte <50 micron

Voedselverpakkingen

Drinkbekers       

Drankverpakkingen 
< 3 liter

Lichte plastic 
draagtassen

Zakjes en wikkels 

Webinar SUP; 1-11-2022
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Overzicht maatregelen – verpakkingen 
Reductiemaatregelen

• Doel: reductie gebruik SUP drinkbekers en voedselverpakkingen 2022 – 2026

• Verslaglegging start over 2022

Handelsverbod

• Verpakkingen uit oxo-degradeerbare kunststoffen

• Voedsel- en drankverpakkingen uit geëxpandeerd polystyreen (EPS)

Productvereisten

• Markering, dop aan fles, verplicht aandeel recyclaat PET fles

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)

• Financiële bijdrage aan de opruimkosten van SUP producten in het zwerfafval

• Bewustmakingsmaatregelen consumenten

• Monitorings- en rapportageverplichtingen

Weten welke maatregelen op u van toepassing zijn? → De Single Use Plastic Beslisboom van 

het KIDV biedt ondersteuning

Webinar SUP; 1-11-2022
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Maatregelen
Reductiemaatregelen

On-the-go 
(incl. retail)

Consumptie ter 
plaatse

SUP drinkbeker of voedselverpakkingen meerprijs1

Herbruikbaar alternatief aanbieden, en/òf
BYO / zonder verpakking toestaan

SUP drinkbeker of voedselverpakking verbod1

Herbruikbaar aanbieden 
Inzameling en hoogwaardige recycling uitgezonderd

Scope: voedselverpakkingen en drinkbekers1

• Wat: Meetbare vermindering van gebruik van 
betreffende verpakkingen tussen 2022 en 2026.

• Onderscheid in maatregelen voor:

A. Voedseluitgiftelocaties met consumptie ter 
plaatse

B. Voedseluitgiftelocaties met consumptie:

• Om mee te nemen, òf

• Af te halen, òf

• Te bezorgen

• Wanneer: Verslaglegging start over 2022

• Ingangsdata maatregelen

• Consumptie on-the-go 1 juli 2023

• Consumptie ter plaatse 1 januari 2024

(1) Samenvatting, voor details en uitzondering zie Regeling Kunststofproducten voor Eenmalig Gebruik H2 & Besluit Beheer Verpakkingen 2014 art. 15d

+€ +€

Webinar SUP; 1-11-2022



TEKST + AFBEELDING [S]

Maatregelen
Verbod om in de handel te brengen

Scope: SUP verpakkingen1

• Wat: voedsel- en drankverpakkingen gemaakt van geëxpandeerd polystyreen (EPS), 

met voedingsmiddelen die:

• Bestemd zijn voor onmiddellijke consumptie ter plaatse of om mee te nemen 

• Typisch uit de verpakking worden geconsumeerd, en

• Gereed zijn voor consumptie en geen verdere bereiding behoeven.

• Wanneer: per 3 juli 2021

(1) Samenvatting, voor details zie Besluit Beheer Verpakkingen 2014 art. 15b & Besluit Kunststofproducten voor Eenmalig Gebruik art. 2
Webinar SUP; 1-11-2022
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Maatregelen
Productvereisten

1. Scope: Drankverpakkingen

• Wat: Gedurende beoogd gebruik moeten doppen en deksels aan de verpakking 
bevestigd blijven

• Wanneer: per 3 juli 2024.

2. Scope: Drankflessen met PET als hoofdbestandsdeel1

• Wat: Bevatten per 2025 minimaal 25% gerecyclede kunststoffen (30% per 2030)

• Wanneer: Rapportageverplichting start vanaf boekjaar 2023

3. Scope: Drinkbekers1

• Wat: Voorzien van markeringen (aanwezigheid kunststof en wijze van ontdoen)

• Wanneer: Per 3 juli 2021.

(1) Samenvatting, voor details en uitzonderingen zie Besluit Beheer Verpakkingen 2014 art. 15c, 15e & Besluit Kunststofproducten voor Eenmalig Gebruik art. 3, 9
Webinar SUP; 1-11-2022
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Maatregelen
Uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid 
(UPV)

Bijdrage kosten zwerfafval1

• Per 5 januari 2023

• Opruimen, vervoer en verwerking door of namens de Overheid

Bewustmakingsmaatregelen1

• Zie aparte presentatie Nederland Schoon

Monitoring- en rapportage1

• Geldt over het jaar 2023 e.v. voor alle SUP verpakkingen (drinkbekers, 

drankverpakkingen, voedselverpakkingen, zakjes en wikkels, en lichte draagtassen)

(1) Samenvatting, voor details zie Besluit Beheer Verpakkingen 2014 art. 15f & Regeling Kunststofproducten voor Eenmalig Gebruik art. 3, 9
Webinar SUP; 1-11-2022
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UPV proces voor SUP verpakkingen en SUP producten
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2022 2023 2024

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Betaling collectieve SUP UPV bijdrage voor verpakkingen 

Uitvoering kostenonderzoek zwerfafval 

01-06

hierna 4-jaarlijks

01-09

01-08

Aanbieden 1e plan bewustmakingsmaatregelen

31-03

01-04

Uitvoering samenstellingsonderzoek (jaarlijks)

Verslaglegging bewustmakingsmaatregelen

Overige SUP producenten

01-08

01-04

Vaststellen hoogte bijdrage en wegingsfactoren verdeling (jaarlijks) 

Start SUP UPV en BM

01-08

01-09

Aangifte deadline producenten en importeurs over voorgaand jaar 31-03

Verslaglegging op de markt SUP UPV artikelen

(wettelijke) taken en verplichtingen

01-08, hierna 3-jaarlijks

Betaling bijdrage individuele producenten

I&W

01-08

01-11Uitbetaling aan gebiedsbeheerders (jaarlijks)

Verslaglegging aantal en gewicht SUP verpakkingen

AFV en P/I’s verpakkingen

Aangewezen organisatie

Webinar SUP; 1-11-2022



ALLEEN TITEL

Interpretatie EU richtlijn 
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De volgende criteria worden aangehouden om te 

bepalen of een verpakking onder de SUP regelgeving 

valt:

1. Bestemd voor onmiddellijke consumptie? 

2. Wordt het product typisch vanuit de  container 
genuttigd? 

3. Is het gereed voor consumptie zonder verdere 
bereiding, zoals bakken, koken of verwarmen?

4. Aanvullend criterium uit EU Richtsnoer: Heeft de 
verpakking de tendens om zwerfafval te worden?

Ruimte voor interpretatie

Wat wordt typisch vanuit de 

verpakking genuttigd?

Wat heeft de tendens om in het 

zwerfafval te belanden 

(eenpersoonsportie)

Wat is typisch uit de container 

genuttigd?

Webinar SUP; 1-11-2022



Sanne Westra – Ministerie IenW
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Reikwijdte van de 
ministeriële regeling 
kunststofproducten voor 
eenmalig gebruik

Afwegingskader 
voedselverpakkingen en 
drinkbekers



› SUP-regelgeving 

› Reikwijdte SUP-verpakkingen

▪ Beslisboom vormvaste voedselverpakkingen

▪ Definitie SUP-eenheid en verkoop-eenheid

▪ Tendens om zwerfafval te worden

▪ Eenpersoonsportie

▪ Beslisboom drinkbekers

▪ Beslisboom zakjes en wikkels (spoiler: PM)

› Voorbeelden productcategorieën

› Status scopebepaling

› Vragen en discussie

Inhoudsopgave
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SUP-REGELGEVING
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Min. regeling kunststofproducten: 
KOSTENVERSCHUIVING – MONITORING - REDUCTIE

25



- Vormvaste containers voor voedingsmiddelen

• Vraag 1: Voorverpakt of ter plaatse bereid en 
gevuld?

• Vraag 2: Bestemd voor onmiddellijke 
consumptie?

• Vraag 3: Heeft de verpakking de tendens om 
zwerfafval te worden?

› Zakjes en wikkels: gemaakt van flexibel materiaal, 
bedoeld om onmiddellijk uit het zakje of de wikkel te 
consumeren, zonder verdere bereiding

› Drankverpakkingen: max 3 liter

› Bekers

› Lichte plastic draagtassen

› Verkoopeenheid (reductiemaatregelen) vs. SUP 
eenheid (UPV en Monitoring)

Reikwijdte SUP-
Verpakkingen

26
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Beslisboom – Vormvaste       voedselverpakking
U heeft een eenmalige vormvaste kunststof verpakking die is bestemd voor het verpakken van voedingsmiddelen
Ook als uw verpakking gedeeltelijk bestaat uit een rigide kunststof element (zoals een pouch met een rigide tuit) is deze vraag van toepassing. 
Als de rigide kunststof verpakking omgeven is door een folie, is de keuzeboom van toepassing op de rigide voedselverpakking.

Uw verpakking wordt op locatie afgevuld en 
aangeboden aan de eindgebruiker voor consumptie

Uw verpakking wordt leeg verkocht aan 
de eindgebruiker

Beantwoordt u onderstaande vragen met ‘ja’?

Vraag 1: Is het product bestemd voor onmiddellijke 

consumptie?

• Wordt het product typisch vanuit de container 

genuttigd?

• Is het gereed voor consumptie zonder verdere 

bereiding, zoals bakken, koken of verwarmen? 

Vraag 2: Heeft de verpakking de tendens om 

zwerfafval te worden? 

• Is het product < 2 porties, of

• is het product zodanig in porties verdeeld dat het 
gewoonlijk in één keer door meerdere mensen of 
op meerdere eetmomenten onderweg kan worden 
geconsumeerd (en kleiner dan 3 Liter). →
uitwerking in 2023 en invoering na 2023

Consumptie voor onderweg, afhalen en 

bezorgen
Consumptie ter plaatse

ja

S
U
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➢ 5 januari 2023 UPV: Registratie (door 

producent/importeur) en vergoeding aan 

Stichting Afvalfonds Verpakkingen per 

SUP eenheid

➢ 1 januari 2024 Verbod eenmalige 

voedselverpakking voor consumptie ter 

plaatse

• Tenzij: inzameling voor 

hoogwaardige recycling

• Geldt niet voor zorginstellingen en 

gesloten inrichtingen

➢ 5 januari 2023 UPV: Registratie (door 

producent/importeur) en vergoeding 

aan Stichting Afvalfonds Verpakkingen 

per SUP eenheid

➢ 1 juli 2023 Heffen van meerprijs op de 

verkoopeenheid door de exploitant.

➢ 1 juli 2023 Verplicht aanbieden 

herbruikbaar alternatief of ‘bring your

own’ door de exploitant.

➢ 5 januari 2023 UPV: Registratie (door 

producent/importeur) en vergoeding aan 

Stichting Afvalfonds Verpakkingen per 

SUP eenheid

➢ 1 juli 2023 Heffen van meerprijs op de 

verkoopeenheid door de exploitant.

➢ 5 januari 2023 UPV: Registratie (door 

producent/importeur) en vergoeding 

aan Stichting Afvalfonds Verpakkingen 

per SUP eenheid

Beantwoordt u onderstaande vraag met 

‘ja’?

Vraag 1: Is het product bestemd voor 

onmiddellijke consumptie?

Uw verpakking valt onder de Single Use Plastic Directive

ja

Beantwoordt u onderstaande vraag met 

‘ja’?

Vraag 1: Is het product bestemd voor 

onmiddellijke consumptie?

ja

Uw product wordt voorverpakt 
verkocht aan de eindgebruiker

Om mee te nemen
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Welke onderdelen van de verpakking zijn een SUP?

• Alle kunststof bevattende ‘weggooi-eenheden’ zijn een aparte SUP

• Weggooi-eenheden die geen kunststof bevatten, zijn geen SUP

Voorbeeld: 

Een kunststof dessertbakje met een kunststof seal en een kartonnen wikkel. De wikkel wordt voorafgaand 
aan het consumeren verwijderd en is een weggooi-eenheid die bij het oud papier moet worden afgedankt en 
valt dus niet onder SUP.  Het bakje met seal vormen twee weggooi-eenheden die op een verschillend 
moment en/of in een andere stroom worden weggegooid.  

Definitie SUP eenheid (Weggooi-eenheid)

CONCEPT ADVIES VOOR MINISTERIE IENW
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Verkoopeenheid: De hoeveelheid waarin een product wordt aangeboden voor verkoop. Dit is 

het artikel dat op een kassabon staat. Bijvoorbeeld een milkshake is één verkoopeenheid die 

wordt besteld en afgerekend door een klant. Die milkshake kan verpakt zijn in meerdere SUP 

eenheden, maar is één verkoopeenheid. 

Niet-bindende richtbedragen voor de meerprijs ten opzichte van een drankje of voedsel:

– € 0,25 voor een beker 

– € 0,50 voor een maaltijd (dit kan bestaan uit meerdere containers en verpakkingen)

– € 0,05 voor verpakking van voorverpakte groente, fruit en noten en kleine 

portieverpakkingen

Definitie verkoopeenheid

CONCEPT ADVIES VOOR MINISTERIE IENW
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Meerprijs per verkoopeenheid en alle kunststofbevattende ‘weggooieenheden’, zoals 

gedefinieerd door het KIDV, zijn een aparte SUP.

Definitie SUP eenheid (weggooi-eenheid)

Verkoopeenheid: 1 stuks
Meerprijs richtbedrag: €0,50

Saladebakje + seal (2 SUP)
Sausbakje + seal (2 SUP)
Totaal: 4 SUP

Verkoopeenheid: 1 stuks
Meerprijs richtbedrag: €0,50

Bakje en deksel met scharnier
Zijn onlosmakelijk verbonden
Totaal: 1 SUP

Verkoopeenheid: 1 stuks
Meerprijs richtbedrag: €0,25

Beker, seal en deksel 
Totaal: 3 SUP

CONCEPT ADVIES VOOR MINISTERIE IENW
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Meerprijs per verkoopeenheid en alle kunststof bevattende ‘weggooi-eenheden’, 

zoals gedefinieerd door het KIDV, zijn een aparte SUP.

Definitie SUP eenheid (weggooi-eenheid)

Verkoopeenheid: 1 stuks
Meerprijs richtbedrag: €0,05

Sausbakje + seal (2 SUP)
Totaal: 2 SUP

Verkoopeenheid: 1 stuks
Meerprijs richtbedrag: €0,50

Stazakje + dop (2 SUP)
Totaal: 2 SUP

Verkoopeenheid: 1 stuks
Meerprijs richtbedrag: €0,50

Beker en seal (indien kunststof), 
deksel en seal (indien kunststof)
Totaal: 4 SUP

CONCEPT ADVIES VOOR MINISTERIE IENW
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Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik, Toelichting op artikel 15a -
definitie van voedselverpakking

De volgende verpakkingen vallen buiten de reikwijdte van de richtlijn:

› voedselverpakkingen met droge voedingsmiddelen of voedingsmiddelen die koud 
verkocht worden en verder moeten worden bereid, 

› voedselverpakkingen die meer dan één eenpersoonsportie bevatten, of 

› voedselverpakkingen die verkocht worden in meerdere eenheden van 
eenpersoonsporties.

Multipacks vallen (vooralsnog) niet onder de SUP definitie

Tendens om zwerfafval te worden

CONCEPT ADVIES VOOR MINISTERIE IENW
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Tendens om zwerfafval te worden

› De tendens om in het zwerfafval te komen is met name relevant voor de 

productgroepen ‘snoep’ en ‘snacks’. De grens van een eenpersoonsportie is hier 

echter niet toereikend.  

– Nader definiëren wat snoep en snacks zijn en welke producten hieronder vallen (het doorvoeren van 

deze aanvullende afbakening vraagt een objectieve en goed onderbouwde definitie die meer tijd 

kost);

– Meetgegevens zwerfafvalonderzoek RWS gebruiken;

– Producten die zodanig vormgegeven en geportioneerd zijn dat het makkelijk te consumeren is met 

verschillende mensen of op meerdere momenten onderweg, kan een ruimere bovengrens worden 

aangehouden van <3 Liter. Denk hierbij aan hersluitbare verpakkingen voor kauwgum, drop, chips of 

koeken.

CONCEPT ADVIES VOOR MINISTERIE IENW

Richtlijn (EU) 2019/904, Artikel 12 biedt de mogelijkheid om  SUP definitie te verruimen
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Eenpersoonsportie

CONCEPT ADVIES VOOR MINISTERIE IENW

Productcategorie Product Bron* Portiegrootte SUP

Indien een portie duidelijk herkenbaar is kan een portiegrootte ‘per stuk’ worden gehanteerd (bijvoorbeeld gesneden cake, ijsje op stokje, biscuitjes). 

Indien de porties niet duidelijk herkenbaar zijn, wordt aangeraden onderstaande portiegroottes als leidraad te gebruiken. 

Boter en margarine Smeerbare vetproducten FNLI (IMACE/NZO) 10 gram <20 gram

Brood Brood (ongesneden) FNLI 35 gram <70 gram

Broodbeleg Kaas FNLI (NZO) 20 gram <40 gram

Broodbeleg Vleeswaren en worst FNLI 15 gram <30 gram

Broodbeleg Smeerbaar FNLI 15 gram <30 gram

Broodbeleg Strooibaar FNLI 20 gram <40 gram

Consumptie-ijs IJsgerecht FNLI (EUROGLACES) 100 ml <200 ml

Fruit Fruit, schoon FNLI 125 gram <250 gram (2 
stuks)

Fruit Zacht fruit RIVM 75 gram <150 gram

Groente Groente bereid FNLI 200 gram <400 gram

Groente Bladgroente (zonder 
dressing)

FNLI 35 gram <70 gram

Groente Vaste groente (zonder dressing) FNLI 70 gram <140 gram

Koek en banket Cake, koek en banket FNLI (CAOBISCO) 25 gram <50 gram (of per 
stuk)

Maaltijd Gemiddelde maaltijd Voedingscentrum 450-500 gram <1000 gram
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Eenpersoonsportie

CONCEPT ADVIES VOOR MINISTERIE IENW

Productcategorie Product Bron* Portiegrootte SUP bovengrens

Melk en melkproducten Dun-vloeibare 
zuivelproducten

FNLI (NZO) 200 gram Drankverpakking 
<3L

Melk en melkproducten Desserts (yoghurt en vla) FNLI (NZO) 150 gram <300 gram

Melk en melkproducten Verse kaas en kwark FNLI (NZO) 100 gram <200 gram

Melk en melkproducten Vloeibare koffieverrijkers FNLI (NZO) 7 gram <14 gram

Peulvruchten Peulvruchten FNLI 200 gram <400 gram

Saus Frietsaus, dressing, etc. FNLI 15-30 gram <60 gram

Snacks, zoutjes en 
snoep

Hartige snacks (chips), 
pinda’s en noten

FNLI 30 gram <60 gram

Snacks, zoutjes en 
snoep

Chocolade (stuks en repen) FNLI (CAOBISCO) 25 gram <50 gram

Snacks, zoutjes en 
snoep

Kauwbare en zachte 
zoetwaren

FNLI (CAOBISCO) 25 gram <50 gram

*) Bovenstaande lijst is gebaseerd op de in Nederland gehanteerde portiegroottes, aangevuld met de portiegroottes zoals afgesproken in Europees 
verband. Tussen haakjes staan de desbetreffende Europese brancheorganisatie vermeld waarmee de EU portiegrootte is afgestemd.
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Beslisboom – drinkbekers

U heeft een eenmalige drinkbeker voor directe consumptie, die is bestemd voor het verpakken van warme of 
koude dranken, die kunststof bevat.
(Herplaatsbare) deksels behorende bij de drinkbeker vallen eveneens onder de definitie van de ‘drinkbeker’ .

Uw product wordt voorverpakt 
verkocht aan de eindgebruiker

Uw verpakking wordt op locatie afgevuld en 
aangeboden aan de eindgebruiker voor 
consumptie

Uw verpakking wordt leeg 
verkocht aan de eindgebruiker

Consumptie voor onderweg, afhalen 
en bezorgen

Consumptie ter plaatse

Uw verpakking valt onder de Single Use Plastic Directive
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➢ 1 januari 2024 Verbod eenmalige 
voedselverpakking

• Tenzij: inzameling voor 
hoogwaardige recycling

• Geldt niet voor 
zorginstellingen en gesloten 
inrichtingen

➢ 5 januari 2023 Registratie en 
vergoeding door 
producent/importeur aan Stichting 
Afvalfonds Verpakking per SUP 
eenheid

➢ 3 juli 2021 Verplichting tot 
markering over afdanking en 
effecten op milieu

➢ 1 juli 2023 Heffen van meerprijs
op de verkoopeenheid door 
exploitant.

➢ 1 juli 2023 Verplicht aanbieden 
herbruikbaar alternatief of ‘bring
your own’

➢ 5 januari 2023 Registratie en 
vergoeding door 
producent/importeur aan 
Stichting Afvalfonds Verpakking 
per SUP eenheid

➢ 3 juli 2021 Verplichting tot 
markering over afdanking en 
effecten op milieu

➢ 1 juli 2023 Heffen van meerprijs
op de verkoopeenheid door 
exploitant.

➢ 5 januari 2023 Registratie en 
vergoeding door 
producent/importeur aan Stichting 
Afvalfonds Verpakking per SUP 
eenheid

➢ 3 juli 2021 Verplichting tot 
markering over afdanking en 
effecten op milieu

➢ 5 januari 2023 Registratie en 
vergoeding door 
producent/importeur aan 
Stichting Afvalfonds Verpakking 
per SUP eenheid

➢ 3 juli 2021 Verplichting tot 
markering over afdanking en 
effecten op milieu

Om mee te nemen

https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics/sups-marking-specifications_en
https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics/sups-marking-specifications_en
https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics/sups-marking-specifications_en
https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics/sups-marking-specifications_en


› PM

Beslisboom – zakjes en wikkels
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38* Voorlopig niet, maar wel afhankelijk van evaluatie over tendens om zwerfafval te worden

** FNLI rekent de drinkyoghurt tot ‘maaltijdvervanger’ en dus voedsel.

Criteria voedselverpakkingen SUP

Voorbeelden
Drank of 
voedsel

Bestemd 
voor on-

middellijke
consumptie

Typisch 
uit con-
tainer

genuttigd

Geen 
bereiding

Een-
persoons-

portie

Risico 
zwerfafval

Aantal SUP 
eenheden

Meerprijs
Richt-
bedrag

Kofieroom

Drank 
(drank-
verpak-
king)

✅ ✅ ✅
1 portie
(7,5 ml)

✅
JA
1

-

Melk beker
Drank

(beker)
✅ ✅ ✅

1 portie
(200 ml)

✅
JA
1

€0,25

Multipack yoghurtcups Voedsel ✅ ✅ ✅

Multipack
4 x 1 
portie

✅? NEE* -

Drinkyoghurt
Voedsel

** 
✅ ✅ ✅ 1 portie ✅

JA
2

€0,50

Zuivelverpakking

500 ml
Voedsel ✅ X ✅

X
3-4 porties

(150 
gram)

X NEE -

Voorbeelden zuivel

CONCEPT ADVIES VOOR MINISTERIE IENW
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* Voorlopig niet, maar wel afhankelijk van evaluatie over zwerfafvalrisico

Criteria voedselverpakkingen SUP

Voorbeelden
Drank of 
voedsel

Bestemd 
voor on-

middellijke
consumptie

Typisch 
uit con-
tainer

genuttigd

Geen 
bereiding

Eenper-
soons-
portie

Risico 
zwerfafval

Aantal SUP 
eenheden

Meerprijs
Richt-
bedrag

Bakje salade Voedsel ✅ ✅ ✅

1 portie
(200 
gram)

✅
JA
4

€0,50
maaltijd

Fruit stukjes Voedsel ✅ ✅ ✅

1 portie
(125 
gram)

✅
JA
2

€0,05
fruit

Snoeptomaatjes
(500 gram)

Voedsel ✅ ✅ ✅

X
4 porties

(125 
gram)

X? NEE* -

Mango (2 stuks) Voedsel ✅ ✅ ✅

2 portie
(125 
gram)

X? NEE* -

Druiven (500 gram) Voedsel ✅ ✅ ✅

X
4 porties

(125 
gram)

X? NEE* -

Voorbeelden groenten en fruit

CONCEPT ADVIES VOOR MINISTERIE IENW
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* Voorlopig niet, maar wel afhankelijk van evaluatie over zwerfafvalrisico

Criteria voedselverpakkingen SUP

Voorbeelden
Drank of 
voedsel

Bestemd 
voor on-

middellijke
consumptie

Typisch 
uit con-
tainer

genuttigd

Geen 
bereiding

Eenper-
soons-
portie

Risico 
zwerfafval

Aantal SUP 
eenheden

Meerprijs
Richt-
bedrag

Sandwich (belegd) Voedsel ✅ ✅ ✅ 1 portie ✅
JA
1

€0,50

Verse koeken (4 
stuks)

Voedsel ✅ ✅ ✅

X
4 porties

(4x80 
gram)

✅? NEE* -

Donuts (4 stuks) Voedsel ✅ ✅ ✅
X

4 porties
✅? NEE* -

Gebak (2 stuks) Voedsel ✅ X ✅
2 porties

(25 gram)
✅? NEE* -

Taart Voedsel ✅ X ✅ 12 porties X NEE -

Voorbeelden brood en banket

CONCEPT ADVIES VOOR MINISTERIE IENW
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* Voorlopig niet, maar wel afhankelijk van evaluatie over zwerfafvalrisico

Criteria voedselverpakkingen SUP

Voorbeelden
Drank of 
voedsel

Bestemd 
voor on-

middellijke
consumptie

Typisch 
uit con-
tainer

genuttigd

Geen 
bereiding

Eenper-
soons-
portie

Risico 
zwerfafval

Aantal SUP 
eenheden

Meerprijs
Richt-
bedrag

Snacktomaatjes (200 
gram)

Voedsel ✅

✅

Hersluit-
baar

✅

X
1-2 

porties
(<250 
gram)

✅
JA
2

€0,05
groenten

Bakje noten (170 
gram)

Voedsel ✅

✅

Hersluit-
baar

✅

X
5-6 

porties
(>60 
gram)

✅? NEE* -

Pringles Chips (40 
gram)

Voedsel ✅

✅

Hersluit-
baar

✅

1 portie

(<60 
gram)

✅
JA
2

€0,05*

Pringles Chips (160 
gram)

Voedsel ✅

✅

Hersluit-
baar

✅

X
4-5 porties

(>60 
gram)

✅? NEE* -

Voorbeelden snacks

CONCEPT ADVIES VOOR MINISTERIE IENW
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* Voorlopig niet, maar wel afhankelijk van evaluatie over zwerfafvalrisico

** Omdat het verpakte product minder is dan de 50 gram die als twee porties wordt gehanteerd voor zoetwaren, valt dit onder 
de 2 porties.

Criteria voedselverpakkingen SUP

Voorbeelden
Drank of 
voedsel

Bestemd 
voor on-

middellijke
consumptie

Typisch 
uit con-
tainer

genuttigd

Geen 
bereiding

Eenper-
soons-
portie

Risico 
zwerfafval

Aantal SUP 
eenheden

Meerprijs
Richt-
bedrag

Kauwgom (12 stuks) Voedsel ✅ ✅ ✅

12 
eenheden

(<50 
gram)

✅
JA**

1
€0,25

Drop (100 gram) Voedsel ✅

✅

Hersluit-
baar

✅

4 porties 

(>50 
gram)

✅ NEE* -

Chocolade (200 gram) Voedsel ✅ ✅ ✅

8 porties
(>50 
gram)

X? NEE* -

Snoepemmer (650 
gram)

Voedsel ✅ ✅ ✅

26 porties
(>50 
gram)

X? NEE* -

Voorbeelden snoep 

CONCEPT ADVIES VOOR MINISTERIE IENW
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Criteria voedselverpakkingen SUP

Voorbeelden
Drank of 
voedsel

Bestemd 
voor on-

middellijke
consumptie

Typisch 
uit con-
tainer

genuttigd

Geen 
verdere 

bereiding

Eenper-
soons-
portie

Risico 
zwerfafval

SUP
aantal 

eenheden

Meerprijs
Richt-
bedrag

IJskoffie
Drank
(beker)

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ JA €0,25

Garnering Voedsel X X X X X NEE -

Pannenkoekenmix 
compleet

Voedsel X X X X? X NEE -

Diepvries maaltijd Voedsel X ✅? X
1 portie

(485 
gram)

X NEE -

Stoommaaltijd Voedsel X ✅? X
1 portie

(450 
gram)

X NEE -

Voorbeelden overig

CONCEPT ADVIES VOOR MINISTERIE IENW



• Status scope-bepaling

• Vervolgstap: ter
besluitvorming voorgelegd
aan Staatssecretaris

• Publicatie als leidraad bij
Ministeriële Regeling

• Leercurve en evaluatie in 
2024

44
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Bewustmakingsmaatregelen



Bewustmakingsmaatregelen
Iets wordt pas afval als het zwerft

01 November 2022



Inhoud

1. Wettelijk kader

2. Opdracht

3. Uitgangspunten

Webinar SUP; 1-11-2022



Wettelijk kader 3.3 Bewustmakingsmaatregelen

De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid op de Single Use Plastics  betekent dat 

producenten een driejarenplan moeten opstellen en uitvoeren, dat ingaat op

- Bewustmakingsmaatregelen voor kunststofproducten voor eenmalig gebruik… zien onder meer 

op: 

a) het bekendmaken van de markeringen, bedoeld in artikel 3 van het Besluit kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik; 

b) het bewustmaken van consumenten over de afbreekbaarheid van producten in het milieu en de 

gevolgen van ongepaste afvalverwijdering voor het milieu en de riolering; 

c) het aanzetten van consumenten tot de gewenste manier van het zich ontdoen van afval; en 

d) de preventie van zwerfafval door het aanbieden van concrete handelingsperspectieven om de 

gevolgen van ongepaste afvalverwijdering voor het milieu en de riolering tegen te gaan.

Het plan mag gezamenlijk worden uitgevoerd.

Webinar SUP; 1-11-2022



Wettelijk kader 3.3 Bewustmakingsmaatregelen

Het plan gaat ten minste in op:

A. de wijze waarop en de locaties waar nadelige gevolgen worden ondervonden van het 

product in het milieu en welke doelgroepen consumenten hierbij relevant zijn; 

B. maatregelen die specifiek gericht zijn op doelgroepen en de plekken waar het product 

milieuschade veroorzaakt of terechtkomt in het zwerfafval en hun te verwachten 

effectiviteit in het veranderen van het gedrag; 

C. de herbruikbare alternatieven die beschikbaar zijn voor hun product en hoe ze 

consumenten hier bewust van maken.

Webinar SUP; 1-11-2022



Opdracht

Ontwikkel een zwerfafvalaanpak voor 2023-2025 om producenten/importeurs te ontzorgen, met daarin 

• een overkoepelende bewustmakingscampagne

+

• concrete maatregelen, op specifieke locaties en doelgroep(en)

Gericht op gedragsverandering die leidt tot aantoonbaar afname van zwerfafval.

Webinar SUP; 1-11-2022



Uitgangspunten bewustmakingsmaatregelen

• Een Landelijke Bewustmakingscampagne, gezamenlijk in te zetten

• Maatregelen op locatie (interventies), ten behoeve van gedragsbeïnvloeding

• Continue Monitoring om KPI’s te meten en te kunnen bijsturen

• Stakeholdermanagement

• Samenwerking

BEWUSTMAKING

GEDRAGS-
BEÏNVLOEDING

MONITORING

OVERIGE 
MIDDELEN

Nederland Schoon ontzorgt producenten/importeurs door aan de wettelijke opdracht te voldoen aangaande 
tegengaan van zwerfafval, middels:

Webinar SUP; 1-11-2022



Uitgangspunten bewustmakingsmaatregelen

Een Landelijke Bewustmakingscampagne

• Gezamenlijk in te zetten

• Zwerfafval breed

Middelen, onder meer:

o Radio

o TV

o Online (video)

o Socials

BEWUSTMAKINGSCAMPAGNE

Webinar SUP; 1-11-2022



Uitgangspunten bewustmakingsmaatregelen

Maatregelen op locatie (interventies), ten behoeve van 
gedragsbeïnvloeding

• Handelingsperspectieven aanbieden

• Specifieke doelgroepen stimuleren tot de juiste manier van 
weggooien van afval

• Schaalbare aanpakken, continue optimaliseren middels 
effectmetingen

• Samenwerking met partijen/gemeenten vanuit wederkerigheid 

• Objectief en subjectief meten

Maatregeleninterventies  (door)ontwikkelen

Winkelgebied aanpak

Snack/snoeproute aanpak

Fastfood aanpak

Bedrijventerrein aanpak

OV/stationsaanpak

GEDRAGSBEÏNVLOEDING

Webinar SUP; 1-11-2022



Uitgangspunten bewustmakingsmaatregelen

Continue Monitoring om KPI’s te meten en te kunnen 
bijsturen

• Bewustmaking & gedragsbeïnvloeding

• Afname grof SUP zwerfafval inzichtelijk maken: 
tweejaarlijkse Landelijke Schoonpeiling

MONITORING

Webinar SUP; 1-11-2022



Uitgangspunten bewustmakingsmaatregelen

Stakeholdermanagement

• Op alle plekken waar je consumenten treft, bewustmaken van mogelijkheid om zwerfafval te voorkomen. 

Onder meer communiceren over herbruikbare alternatieven 

• Delen van en anticiperen op diverse onderzoeks-/monitoringsresultaten

Samenwerking

• Krachten bundelen

o Producenten/importeurs

o Gemeenten

o NGO’s

Webinar SUP; 1-11-2022



Producenten
Minder SUP 
produceren

Meer 
herbruikbare 
producten op 
de markt 
brengen

Winkels/
horeca
Minder SUP 
verkopen 

Meer 
herbruikbare 
producten 
op de markt 
brengen

Consument
Minder afval 
creëren en op 
de goede 
manier 
weggooien.

NL Schoon
Kenniswijzer 
(zwerfafval, 
milieu-
gevolgen, 
waarde van 
afval)

Gemeentes 
en winkels 
Faciliteren 
en 
stimuleren 
inwoners. 

Plaatsen 
voldoende 
afvalbakken
. 

Nudges die 
afval 
scheiden 
stimuleren. 

Gemeentes
Halen afval 
op en 
zorgen dat 
de 
afvalbakken 
niet te vol 
raken. 

Beperken de 
reststromen 
zoveel 
mogelijk en 
gaan op een 
goede 
manier met 
restafval 
om. 

Afval-
verwerkers
Dragen uit 
dat ze iets 
nieuws 
maken van 
afval. 

Alle 
supporters 
(buurthuizen, 
scholen, clubs, 
etc). 
Opruimacties 
organiseren.

Bewust-
wordings
initiatieven 
over afval 
voorkomen en 
opruimen. 

Producenten en 
andere partijen die 
over hergebruik 
informeren en dit 
stimuleren. 

Iets wordt pas afval 
als het zwerft

We hebben allemaal
een rol

Webinar SUP; 1-11-2022



HIER VOORBEELDEN CONSUMENTENCAMPAGNES (+ vb 
producenten)
• Zie pitchpresentatie met voorbeelden 

• Deze visual staat in  de pitch presentatie van NL Schoon.



Vervolgstappen
In samenwerking met Kernadviesgroep (vertegenwoordiging producenten/importeurs)

• Concept laten ontwikkelen en uitwerken

• Gezamenlijk campagne voeren----------------------------------------------------------------- vanaf Q2 2023

• Gezamenlijk interventies/maatregelen op locatie ---------------------------------------Q1 2023

o Opzetten

o Meten

o Doorontwikkelen

o Breder aanbieden

o Verder uitrollen

Voor vragen of aanmelding:

Ingrid Goethart 
igoethart@nederlandschoon.nl

Webinar SUP; 1-11-2022
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Rapportage & Administratie 



TEKST + AFBEELDING [S]

Vanaf 2023: 

• Rapportageverplichting alle SUP-verpakkingen; incl. flexibele voedselverpakkingen, 

draagtassen, drankverpakkingen (stuks en gewicht).

• Let op: afzonderlijke verpakkingsonderdelen kunnen onder verschillende categorieën

vallen, en moeten als dusdanig gerapporteerd worden 

• Tariefheffing over 2023 over alle SUP verpakkingen 

• Opgave en aangifte vanaf 1 stuk / gewicht

.

60

SUP: wat betekent dit nu voor uw rapportage?

Vanaf 2022: 

• Rapportageverplichting SUP-verpakkingen: drinkbekers, vormvaste
SUP-voedselverpakkingen (stuks en gewicht).

• Aangifte vanaf 1 stuk / gewicht 

Overig vanaf  2023:

• PET drankflessen aanvullend → aandeel recyclaat inzichtelijk maken

Webinar SUP; 1-11-2022



TEKST + AFBEELDING [S]
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Wie doet aangifte? 

Herhaling Webinar Definitie PI

Wat wijzigt niet

1. Fabrikant produceert eigen merk, verkoopt in NL → producent blijft 

verantwoordelijk

2. Importeur koopt buiten NL in, verkoopt in NL of ontdoet zich van 

verpakkingen → importeur blijft verantwoordelijk

Wat wijzigt wel

1. Fabrikant produceert onder merk van een ander, verkoopt in NL →

eigenaar (huis)merk wordt verantwoordelijk

2. Productie/import van (lege) verkooppuntverpakking, verkoop in NL →

producent/importeur van lege verkooppuntverpakking wordt 

verantwoordelijk

Webinar SUP; 1-11-2022



TEKST + AFBEELDING [S]
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Tijdslijn

Herhaling Webinar Definitie PI

Aangifte 2022

• Huidige/oude definitie geldt nog

• Deadline 31 maart 2023

Opgave 2023

• Inschatting o.b.v. nieuwe definitie

• Begin 2023 t.b.v. kwartaalfacturatie (N.B. voorkom financiële verassingen 
achteraf)

Aangifte 2023

• Eerste aangifte o.b.v. nieuwe definitie, administratie gereed en 
controleerbaar

• Deadline 31 maart 2024

Webinar SUP; 1-11-2022



TEKST + AFBEELDING [S]
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Verdiepend Webinar Administratie

3 november - 13:00 – 15:00

Aanmelden kan via onderstaande link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MGUwMTgzY2YtM2JhOC00OWYwLTk
3NTAtZjQyYzMwMDU2OTNk%40thread.v2/0?context=%7
b%22Tid%22%3a%22f933ecd4-5f33-497b-9a7b-
5455a06c2540%22%2c%22Oid%22%3a%22ff10fd9d-
08c8-442e-885b-
8ccfa0610c2e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atr
ue%7d

Webinar SUP; 1-11-2022

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGUwMTgzY2YtM2JhOC00OWYwLTk3NTAtZjQyYzMwMDU2OTNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f933ecd4-5f33-497b-9a7b-5455a06c2540%22%2c%22Oid%22%3a%22ff10fd9d-08c8-442e-885b-8ccfa0610c2e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d


TEKST + AFBEELDING [S]
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Volgende stappen

• Webinar Administratie 3 november

• Webinars terug te kijken op de website

• Regelmatige updates website

• Q&A’s beantwoording op de website/direct 

• Vragen? info@afvalfondsverpakkingen.nl

Webinar SUP; 1-11-2022



AFSLUITING

Nederland circulair 
elke verpakking telt


