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Deze lijst omvat verkooppuntverpakkingen en is uitsluitend opgesteld om producenten en importeurs 
van lege verpakkingen ‐ niet zijnde een producent of importeur van verpakte producten of een 
exploitant van een voedseluitgiftelocatie ‐ zo veel mogelijk duidelijkheid te geven wat aan het begin van 
de keten als verkooppuntverpakking kwalificeert en aldus door hen dient te worden aangegeven. De 
lijst geldt uitsluitend voor het aangiftejaar 2023 en bevat verschillende categorieën die hierna worden 
toegelicht. Voor alle verkooppuntverpakkingen geldt dat het materiaal waaruit deze (mede) bestaat niet 
doorslaggevend is. Voor de SUP heffing geldt dat het artikel een aandeel plastic moet bevatten om als 
SUP te kwalificeren. Hierbij is de omvang van dat aandeel plastic niet relevant.

Dit betreft een limitatieve lijst voor producenten en importeurs van lege verpakkingen. Dit betekent 
dat als het artikel niet onder een van onderstaande categorieën valt dat het betreffende artikel door 
producenten en importeurs van lege verpakkingen niet hoeft te worden aangegeven in het aangiftejaar 
2023. De lijst geeft geen uitsluitsel ten aanzien van andere regelgeving waaronder in hoeverre beprijzing 
in het kader van de SUP‐reductiemaatregelen van toepassing is

Deze lijst zal gedurende 2023 door het Afvalfonds Verpakkingen worden geëvalueerd. In het geval 
van discussie over de formulering, de uitleg of de toepassing van deze lijst beslist het Afvalfonds 
Verpakkingen. De getoonde foto’s zijn bedoeld als voorbeeld.
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1 Patat/snack verpakkingen
zoals A-assortiment bakjes, 
fastfoodverpakkingen, ham-
burgerdoosjes, frietzakken etc.

Ja

2 Plastic tas <50mu,  
papieren tas <100 gr

Ja

3 Duplex vel/edelpack vel zoals
vellen om kaas in te verpakken

Nee

4 HDPE zak < 26x35 cm Ja

5 Drinkbeker (koffiebeker,
milkshakebeker)

Ja

SUP indien 
het een plastic 
component 
bevat
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6 Ijsbakje Ja

7 Papieren zak < 30x60 cm Nee

8 Display zak (papier+plastic)
<30x60cm voor bijvoorbeeld 
belegde broodjes, croissants 
etc.

Ja

9 PP zak met hot needle gaatjes 
voor bijv. verse broodjes

Ja

10 Pizzadoos Ja

11 PP bloemenfolie 
60 - 450 meter

Nee

SUP indien 
het een plastic 
component 
bevat


