Plastic bekers & wetgeving:
hergebruik of recycling!
Het aanbieden van hoogwaardig
recyclebare alternatieven blijft

Maatregelen Ministerie

toegestaan als wordt voldaan aan

2023
1 juli 2023
Consumptie
voor onderweg, afhalen
of bezorgen

de verplichte inzamelingsdoelstelling.
Niet meer gratis
verstrekken van wegwerp.

Dè oplossingen van Bordex:

1

Én verplicht aanbieden
van een herbruikbaar
alternatief of
‘Bring your own’

2024
1 januari 2024
Consumptie
ter plaatse

+

PET360 ® bekers,
gemaakt van 100%
gerecycled PET

Vermindering van wegwerp.
Hergebruik is de norm.
Beperkte uitzondering
op het verbod:
aanbieden van hoogwaardig
recyclebare alternatieven
is toegestaan, als wordt
voldaan aan de verplichte
inzamelingsdoelstelling

2024
Evaluatie
effectiviteit van
de maatregelen

Inzamelingsdoelstelling
voor hoogwaardige recycling

2026
2026
Reductie van
minimaal 40%
of indien nodig
aanvullende
maatregelen
t.a.v. beprijzen
of verbod
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2024
2025
2026
2027

Drinkbekers en
Voedselverpakkingen
75%
80%
85%
e.v.
90%

2

PP360 ® Hardcups:
complete serie
meermalige
bekers in
meerdere
inhoudsmaten.

Waar gaan deze nieuwe regels over?

Inzet van de
360box, inclusief
ophaalsysteem

Onbreekbaar
polypropyleen,
versplintert niet!
Volledig
geschikt voor in
mould labelling
(logo)

› De regels gelden voor bekers en voedselverpakkingen die geheel of gedeeltelijk uit
plastic bestaan. Dus ook als er een kunststof coating, of een andere vorm van kunststof
barrière voor water en vet, in zit.
› De regels gelden voor voedselverpakkingen als dit containers of dozen zijn waaruit het
eten zonder verdere bereiding en direct uit de verpakking kan worden geconsumeerd.
Zakjes en wikkels vallen hier niet onder.
› De regels gelden ook voor bekers en voedselverpakkingen gemaakt van biobased en
bioafbreekbare plastics.
› De regels gelden niet voor 100% plastic-vrije producten, zoals hout of papier.
› Onder hoogwaardige recycling wordt verstaan dat er weer voedselcontactmaterialen
van worden gemaakt die voldoen aan Europese regelgeving.
› De regels gelden niet voor zorginstellingen en gesloten inrichtingen.
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