
SUP-ontmoediging op plastic-bevattende wegwerpproducten
Toevoegingen op de huidige SUP-wetgeving

De Nederlandse regering gaat de strijd aan met zwerfafval door het gebruik van plastic wegwerpproducten aan banden te 
leggen via de SUP-wetgeving. Vanaf 1 juli 2023 komt er een verbod op het gratis verstrekken van plastic-bevattende weg- 
werpbekers en maaltijdverpakkingen voor consumptie onderweg. Vanaf 2024 geldt dit verbod ook voor consumptie ter  
plaatse, tenzij voldaan kan worden aan hoogwaardige recycling. Wat betekent dit voor jouw organisatie? Lees snel verder.   
 

1 juli 2023  Ontmoediging op plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen voor consumptie onderweg. 

 Vanaf 1 juli 2023 wordt de huidige SUP-wetgeving uitgebreid. Vanaf dat moment is het verboden om gratis 
plastic of plastic-bevattende wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen te verstrekken voor consumptie 
onderweg, of bij afhalen en bezorgen. Deze regel geldt eveneens voor verpakkingen in supermarkten waaruit 
direct geconsumeerd kan worden. Tegen bijbetaling van de consument mag je deze plastic-bevattende 
verpakkingen echter nog wel verstrekken. De hoogte van het bedrag dat je als  ondernemer in rekening 
moeten brengen aan je klanten is niet vastgesteld in de wetgeving, maar er zijn niet-bindende richtbedragen 
opgenomen: € 0,25 voor bekers, € 0,50 voor maaltijdverpakkingen en € 0,05 voor voorverpakte groenten, 
fruit, noten en andere portieverpakkingen.  
 
Daarnaast ben je verplicht om consumenten een herbruikbaar alternatief aan te bieden of het ‘bring 
your own’-principe te stimuleren. Hierbij mogen jouw klanten zelf een mok, bord of bakje meebrengen. 

1 jan 2024 Verbod op plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen voor consumptie ter plaatse.  

 Vanaf 1 januari 2024 wordt de SUP-wetgeving verder uitgebreid naar consumptie ter plaatse, bijvoor- 
beeld in horecagelegenheden, evenementen en kantoren. Het is vanaf dat moment verboden om plastic 
of plastic-bevattende wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen te verkopen of te of te verstrekken voor 
voedsel dat ter plaatse wordt geconsumeerd. Uitzondering: Plastic wegwerpbekers en verpakkingen zijn 
nog wel toegestaan wanneer gezorgd wordt voor een goede inzameling, zodat verpakkingen hoogwaardig  
gerecycled kunnen worden tot voedselverpakkingen. Deze vorm van recycling is op dit moment alleen 
mogelijk bij PET-producten, dus verpakkingen van andere plastic-bevattende materialen mogen 
vanaf 2024 niet meer aangeboden worden bij consumptie ter plaatse - ook niet tegen bijbetaling. 

Wanneer je als horecagelegenheid zowel consumpties ter plaatse als consumpties onderweg aanbiedt, gelden de regels 
voor beide situaties. Je vraagt dus vooraf aan je klant of de consumptie ter plaatse of onderweg genuttigd gaat worden 
en afhankelijk daarvan biedt je de juiste verpakking aan. 
 

SUP-  
wetgeving 
 
Update 



De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid Zwerfafval (UPV) 

De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid komt te liggen bij diegene 
die een product voor het eerst als ‘een verpakking’ op de markt brengt - dus 
gevuld met eten of drinken. Vanaf 5 januari 2023 moeten deze ‘producent-
en’ een vergoeding  betalen voor de kosten die gebiedsbeschermers maken 
voor het opruimen van zwerfafval. De vergoeding wordt vastgesteld door de 
minister en is gebaseerd op de gemaakte kosten voor het opruimen van het 
zwerfafval, evenals de samenstelling van het afval. Om de hoogte van de 
verschuldigde vergoeding vast te kunnen stellen, moet je verplicht jaarlijks 
opgeven bij het ministerie hoeveel plastic wegwerpproducten je hebt 
verkocht/verstrekt. 

SUP-maatregelen die al vanaf 1 juli 2021 gelden 

Deze ontmoedigingsregel is een aanvulling op SUP-wetgeving die al eerder in 
werking is getreden. Vanaf 2021 geldt al een verbod en markeringsplicht op 
SUP-producten. Het verbod geldt voor een aantal plastic wegwerpproducten, 
zoals bestek, roerstaafjes, borden, piepschuim maaltijdbakken en piepschuim 
drinkbekers met deksels. Op wegwerpbekers met een plastic coating of die 
volledig van plastic zijn gemaakt, geldt een markerings-plicht. Deze markering 
laat zien dat het product van plastic is gemaakt of plastic bevat. Deze regels 
blijven van kracht.  

Wat betekent dit voor mij? 

Twijfel je of de verpakkingen die je nu gebruikt onder de SUP-ontmoediging 
vallen, of weet je al dat je op zoek moet naar alternatieven? Wij denken graag 
met je mee! Kijk voor meer informatie op onze website www.paardekooper.nl/
SUP-maatregelen of neem vrijblijvend contact op met ons. 

1 januari 2024
Consumptie ter plaatse

Verbod op wegwerp. Hergebruik is de norm. 

Beperkte uitzondering op het verbod: aanbieden van 
hoogwaardig recyclebare alternatieven is toegestaan, 

als wordt voldaan aan de verplichte 
inzamelingsdoelstelling:

 

Inzamelingsdoelstelling voor hoogwaardige recycling

Drinkbekers Voedselverpakkingen

1 juli 2023
Consumptie voor onderweg, 

Niet meer gratis 
verstrekken van wegwerp 

 
Én verplicht aanbieden 
van een herbruikbaar 

alternatief of 
'Bring your own'

 

 

2023

2024

Dat is andere koffie!
Het alternatief voor je standaard beker

Consumptie onderweg 

Kartonnen beker met plastic coating mag 

alleen nog tegen bijbetaling verstrekt 

worden. Je moet daarnaast een herbruik-

baar alternatief aanbieden of klanten 

toestaan om een eigen herbruikbare 

verpakking mee te nemen. 

Herbruikbaar alternatief: 
Zero Waste Cup

Consumptie ter plaatse 

Kartonnen bekers met 

plastic coating worden verboden.

100% recyclebaar
(polypropyleen)

Zeer goede koude-
en warmte-isolatie

Vaatwasser-
bestendig

Herbruikbaar

Sterk &
veilig

Lichtgewicht
& stapelbaar

Paardekooper, april 2022. Deze informatie is gebaseerd op onze interpretatie van de wet-

geving vanuit het ministerie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 


